
وقت گالیه نیست
ســید عطاءاهلل مهاجرانی در واکنش به خبر 
انصراف مسعود کیمیایی از حضور در جشنواره 
فیلم فجر با انتشار پستی در صفحه توییترش 
نوشت: »وقتی گوشه خانه آتش می گیرد، اهل 
خانه با دقت و ســرعت و خردمندی ســعی 
می کنند آتش خاموش شود. وطن خانه بزرگ 
ایرانیان است. کشــور در شكوه سربلندی و 
عزت با دو نشــانه، تشییع ملی سلیمانی و عین االسد، استوار ایستاده است. هنگام 

گالیه و قهر نیست، دوست عزیز هنرمند و آفریننده، مسعود کیمیایی«!

توییت های فارسی حاشیه ساز
پس از ناآرامی های اخیر در پی اعالم اخبار 
مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی، دونالد 
ترامپ با انتشار پستی در صفحه توییترش، 
ضمن حمایت از ناآرامی ها، به زبان فارسی 
نوشــت: »مــن از ابتــدای دوره ریاســت 
جمهوری ام با شما ایســتاده ام و دولت من 
همچنان با شما خواهد ایستاد«. انتشار این 
توییت اما برخالف تصور ترامپ اعتراض های زیادی را در پی داشت. در میان این 
اعتراض ها، عالوه بر چهره های شاخص غیرسیاسی آمریكایی که به زبان فارسی 
پاسخ رئیس جمهور آمریكا را داده بودند، »آلن ایر« سخنگوی فارسی زبان دولت 
اوباما هم خطاب به ترامپ و سایر دولتمردان آمریكایی نوشت: »بله هر که از ننه اش 

قهر کرده توییت فارسی می زنه«!

دل همدیگه رو خالی نکنیم
سید بشیر حســینی، در واکنش به حوادث 
روزهای اخیر در صفحه اینستاگرامش نوشت: 
»روزهای ســخِت امتحان بــا آزموِن غیرت، 
عبرت، حیرت، حســرت، ایثار، فــرار، قرار، 
ممات و حیات. خیلی چیزا از دســت دادیم 
کاشكی دستاوردهای ماندگاری داشته باشیم. 
همه همدردیم و بغض داریم. نمک و طعنه 
زخم هامون رو کهنه می کنه، درمان نمی کنه. با هم اشک بریزیم ولی به هم شک 
نكنیم. جای خالِی همه اونایی که پرواز کردن با بی پَروایی ها پُر نمیشه. اگه جاشون 
پیشمون خالیه، دِل همدیگه رو خالی نكنیم و  پشِت هم رو پُر کنیم. بدون اعتقاد 
و انتقاد نمیشــه اعتماد رو دوباره بدست آورد. ما به خون های به جوش اومده برای 

گرفتِن خونبها محتاج تریم و مبادا که خودمون به هر شكلی به جون هم بیفتیم«.

حاجی زاده تنها نیست
کاربــران فضــای مجــازی در حمایت از 
سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه پاســداران که در این روزها 
زیرفشــار رســانه ای و مجازی قــرار دارد، 
هشتگ های #شجاعت_صداقت، #حاجی_
زاده، #سردار_حاجی_زاده، #حاجی_زاده_

تنها_نیست را در توییتر ترند کردند. در ادامه 
چند نمونه از توییت های منتشر شده توسط کاربران را می خوانید: »کوتاه و مختصر 
از زبان شهید همت: هر موقع در مناطق جنگی راه رو گم کردید، نگاه کنید آتش 
دشمن کدام سمت را می کوبد. همان جبهه خودی است... بوسه می زنیم بر دستان 
فرماندهی که نه قاصر است و نه مقصر، اما مسئولیت می پذیرد و عذر می خواهد«.

 مجید تربت زاده باور کنید اصاًل قرار نیست خبر- 
شــایعه خیس شدن شلوار ســفیر انگلیس را عامل 
جذابیــت مطلب امروز کنیــم و گزارش را با همین 
فرمان جلو ببریم و آخرش برســیم به این پرسش 
که آیا در عرف دیپلماســی امــروز، یک مأموریت 
دیپلماتیک می تواند منجر به این شود که سفیر در 
شــرایط خاص خودش را خیس کند یا خیر؟ تا این 
لحظه فیلم یا تصویری از ســفیر و شــلوار خیسش 
منتشــر نشــده و هیچ کــدام از مقام های رســمی 
انگلیس، مسئولیت این ماجرا را به عهده نگرفته اند! 
شــما هم شاید فكر کنید محال است سفیری که با 
پای خودش برای تهیــه گزارش از تجمع اعتراضی 
اقدام کرده و البد در حال مأموریت به ســر می برد، 
آن قدر بی دل و جگر باشــد که با دیــدن مأموران 
انتظامی، قافیه و کنترل مجــاری ادرارش را ببازد! 
البته نظامیان انگلیسی از این حیث خیلی خوشنام 
نیســتند، چون حداقل من یكی خوب یادم می آید 
ســال 87 در جریان دســتگیری گروهی از ملوانان 
انگلیســی که وارد آب های ایران شده بودند و البد 
در حــال مأموریت هم بودند، داغ ترین و جالب ترین 
خبر، خیس شــدن شــلوار برخــی از آن ها پس از 

بازداشت توسط نیروهای ایرانی بود! 

کنوانسیونها
می شود به ماجرا نگاه جدی و دیپلماتیک هم داشت. 
مثاًل ایــن مطلب حرفه ای تر می شــود اگــر به این 
بپردازیم که آیا سفیرانگلیس این حق را داشت که در 
تجمع یادبود جانباختگان پرواز752 شــرکت کند یا 
خیر؟ در این صورت، بدون اینكه یقین داشته باشیم 
شــما مطلب را دنبال می کنید، مجبوریم به قوانین 
کنســولی و کنوانسیون های بین المللی بپردازیم. هم 
کنوانســیون بین المللی ۱۹۶۱ که مربوط به مزایا و 
مصونیت های دیپلماتیک اســت و هم کنوانســیون 
۱۹۶۳ می گوید: ســفیران باید برای انجام مأموریت 
دیپلماتیكشــان، مصونیت داشته باشند و مزاحمتی 
برایشــان ایجاد نشود... البته نباید دست به اقداماتی 
بزنند که با قوانین کشــور میزبان مغایرت داشــته و 
مقــررات حاکم را نقــض کنند. آن هــا حتی اجازه 
بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی کشــوری 
که در آن مأموریت خود را می گذرانند را هم ندارند. 
البته در صورت بروز تخلف از سوی دیپلمات ها نحوه 
برخــورد با آن ها کاماًل متفــاوت خواهد بود... مأمور 
دیپلماتیک باید روابط دوســتانه بیــن دو دولت را 
بســط دهد همچنین برای اســتحضار از سیر وقایع 
در دولت پذیرنده از ابزار مشــروع و قانونی استفاده 
کند. حاال خودتان حســاب کنید آیا سفیر ملكه حق 
این را داشــته که در تجمعــی اعتراض آمیز و بدون 
مجوز در تهران شــرکت کند یا خیــر؟ آیا این رفتار 
با هدف بسط و گســترش روابط دوستانه دولت های 
ایران و انگلیس انجام شده است؟ آیا کنوانسیون های 
بین المللی و قوانین کنسولی فكری برای شلوار خیس 

و پیامدهایش کرده اند؟!

سفیرعلیاحضرت
اگر حوصله قوانین کنســولی و پیچیدگی هایش را 
ندارید مجبوریم به این نكته بپردازیم که اصاًل آقای 
سفیر کیست و از کجا و کی در ایران پیدایش شد؟

وقتی روز ۱8 اســفند ۱۳۹۶، گروهی از وابستگان 
بــه جریان »صــادق شــیرازی« به ســفارت ایران 
در لندن حملــه کرده، پرچم کشــورمان را پایین 
کشیدند و در بالكن ســفارت پرچم فرقه خودشان 
را رونمایی کردند، سید عباس عراقچی معاون وقت 
وزیــر خارجه با انتقاد از پلیس انگلیس، خواســتار 
حفاظت جــدی و همه جانبــه نیروهــای امنیتی 
انگلیس از ســاختمان ســفارت ایران و ساکنان آن 
شــد. اعتراض ایران به صورت رسمی به سفیر وقت 
انگلیس »نیكوالس هاپتون« ابالغ شــد تا یک هفته 
بعد وزارت خارجه انگلیس بدون اینكه اشــاره ای به 
دالیل تغییرات دیپلماتیک داشته باشد، در بیانیه ای 
بنویســد: »آقــای رابــرت مک ایر به عنوان ســفیر 
علیاحضرت در جمهوری اسالمی ایران پس از آقای 
»نیكوالس هاپتون« منصوب شــده اســت در حالی 
که آقای هاپتون قرار اســت در ِســمت دیپلماتیک 
دیگــری عهــده دار خدمت شــود. آقــای مک ایر 
مســئولیت جدید خود را ماه آوریل سال 2۰۱8 به 
عهده خواهد گرفت«. نخســت وزیــر فعلی انگلیس 
کــه در آن زمان وزیر خارجه بــود، در مصاحبه ای 
گفت: »من خرســندم که رابرت مــک ایر، گنجینه 
تجربیــات بین المللی خود را صــرف رهبری تعامل 
دولــت انگلیس در تهران خواهد کــرد«. این یعنی 
اینكه انگلیسی ها با نگاه خودشان یک گنجینه و چه 

بسا عتیقه را به ایران فرستاده بودند.

منمفتخرم
اول این بخش گفته های آقای سفیر را بخوانید. مال 
وقتی است که هنوز مهر سفارتش خشک نشده بود 
و پایش به ایران نرســیده بود: »من مفتخرم که به 
عنوان سفیر جدید بریتانیا در ایران منصوب شده ام. 
همــكاری ادامه دار انگلیس با ایــران برای هدف ما 
در تبدیــل خاورمیانه به مكانــی امن تر و باثبات تر، 
حیاتی اســت. من منتظر هســتم تا با دولت ایران 
و شــرکای بین المللی برای حفظ توافق هســته ای 
و تعمیــق روابط دوجانبه، از طریق تعامل ســازنده 
در زمینه های حقوق بشــر و تجارت و دستیابی به 
راه حل های سیاسی برای درگیری ها در یمن، سوریه 
و دیگــر نقاط، همكاری کنــم«. بنابراین االن من و 
شما، مأمورانی که سفیر را بازداشت کرده اند و البد 
وزارت خارجه کشــورمان باید بپذیرند که »رابرت« 
برای تبدیل خاورمیانه به مكانی امن تر، حفظ توافق 
برجام، تعامل سازنده در زمینه حقوق بشر، تجارت 
و غیره در خیابان های تهران مشغول قدم زدن بوده 
که چشمش می افتد به تجمع جلو دانشگاه امیرکبیر 

و... بقیه ماجرا.

تشابهاسمی
خبرگزاری خودمان آن روزها درباره اش نوشــتند: 
»در نــگاه اول نمی شــود پرونــده روشــن یا نقطه 
برجســته ای را از فعالیت های سفیر جدید انگلیس 
پیدا کرد، جــز اینكه قباًل عالوه بر نشســتن روی 
کرســی های مدیریتــی متعــدد در وزارت خارجه 
کشورش، در ِسمت های مختلف، نماینده بریتانیا در 
آمریكا، کنیا، هند و رومانی نیز فعالیت کرده است. 
اگرچه به نظر نمی رســد مک ایر بــه اندازه هاپتون 
خبره و باتجربه باشد، اما قطعاً کوله بار سفیر جدید 

انگلیس در تهران، خالی از تجربه هم نیســت. بین 
سال های ۱۹87 تا ۱۹۹۰ در وزارت دفاع این کشور 

فعالیت می کرده است«.
آقای سفیر، ســال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹5 در سفارت 
انگلیس در بخارســت رومانــی فعالیت کرده و بعد 
به اداره خاورمیانه وزارت خارجه انگلســتان منتقل 
شــده اســت. در ســال های ۱۹۹8 تــا 2۰۰2 در 
سفارت انگلیس در واشــنگتن دبیر اول خاورمیانه 
و ضدتروریســم بــوده، ســال 2۰۰2، کمی پس از 
حوادث ۱۱ ســپتامبر به لندن برگشته و مدیر اداره 
سیاست گذاری ضدتروریسم وزارت خارجه انگلیس 
شــده، در سفارت انگلیس در هند و کنیا هم سابقه 
کار دارد، پیش از اینكه حكم سفر به تهران را بگیرد، 
مدیر ریسک سیاسی شــرکت نفت و گاز »بی جی« 
بوده است. این شرکت نفتی اگرچه اصلیت انگلیسی 
دارد امــا به صورت چند ملیتــی فعالیت می کند و 
گویا در 27 کشــور دنیا، دفتر و دستک دارد. برای 
همین اســت که شما می توانید در خبرهای مربوط 
بــه فعالیت های نفتی شــرکت های ایرانی و برخی 
قراردادهای این چند ساله اخیر، نام رابرت مک ایر 
را هــم ببینید. البتــه این »رابرت مــک ایر« هیچ 
ارتباطی به آن شــخصیت شرور، دغلباز، حیله گر و 
ضدقهرمان داســتان ها و فیلم های فرانسوی به نام 
»رابرت مک ایر« ندارد و کارشناســان معتقدند این 

فقط یک تشابه اسمی است!

اینجاپوشکگرونه
واکنش های کشورها و همچنین شخصیت های مختلف 
جهانی به بازداشــت ســفیر انگلیس در تهران را در 
صفحات سیاسی مان بخوانید اما نحوه برخورد کاربران 
فضای مجازی با این خبــر را ما به عنوان پایان بندی 
مطلب می آوریم: »انگلیس به صراحت از ترور ســردار 
سلیمانی حمایت کرد، عده ای مقابل دانشگاه امیرکبیر 
علیه سردار سلیمانی شعار دادند، سفیر انگلیس در این 
تجمع دستگیر شــد، بالفاصله ترامپ توییت فارسی 
زد و از او حمایت کرد، حاال شــما در رســانه بخوانید 
دانشجویان ایرانی به سقوط هواپیما اعتراض کردند... 
ادرار سفیر کم بود، اینم استفراغ ترامپ. صف بندی ها 
روشــن تر از همیشه اســت. به گمانم دوره پرفشاری 
پیش رو داریم که نتیجه اش بی حیثیت شدن دشمنان 
ایران است. سطح منازعه باالست، آن ها که حوصله یا 
جرئتش را ندارند در خانه بنشــینند... یک هواپیمای 
اوکراینی سقوط کرده، این چه ربطی به سفیر انگلیس 
داره که جلو دانشگاه، تحرکات رو سازماندهی کنه؟... 
چرا ســفیر انگلیس با شــلوار خیس پا میشــه میره 
عكس و فیلم میگیره و می فرســته واسه ارباب هاش... 
خب دیگه نم نم آرشــیو بچه ها داره کامل میشه. بعد 
پوشک الزم شدن تفنگداران آمریكایی، سفیر انگلیس 
هم وسط تجمع امروز خودشــو خیس کرد... اونم دو 
بــار... آقای ترامپ... بی زحمت یه تُک پا بیا ایران کنار 
رفقات بایست، فقط خواهشاً مثه سفیر انگلیس نباش 
و خــودت رو نگه دار، اینجا پوشــک گرونه! چرا برات 
پوشک نخریدن آخه، حق تو این بی آبرویی نبود... چه 
جالب! سفیرما، وزیر خارجه ما، حتی خبرنگارامون حق 
ندارند از محدوده خاصی در آمریكا و کشورهای غربی 
خارج شوند، سفیر انگلیس این قدر فضا داره که فرمانده 

میدانی آشوب خیابانی باشه...«! 

سیل جنوب شرق کشور البه الی اخبار داغ سیاسی فراموش شده است
سیلستان   بلوچستان

قدس زندگی: ماجرا از پنجشــنبه هفته 
گذشته آغاز شد. هرچند بارش ها در اصل روز 
شنبه شدت گرفت، اما مسئوالن سیستان 
و بلوچســتان، پیش از باال گرفتن بارش ها، 
آب گرفتگی معابر را پیش بینی و مدارس را 
تعطیل کرده بودند. با وجود تمام پیش بینی ها 
و اخطارهای هواشناسی اما تصاویری که در 

فضای مجازی منتشر شده، نشان می دهد بیشتر مناطق سیستان و بلوچستان زیر 
آب رفته اند. مسئوالن محلی می گویند شدت آب گرفتگی به قدری زیاد است که 
دسترسی به بیش از ۱۰۰ روستا در چابهار به طور کلی قطع شده است. از آن طرف 
طبق گفته معاون استاندار سیستان و بلوچستان، امكانات برای امدادرسانی به اهالی 
این روستاها وجود ندارد. این اما تنها مشكل اهالی سیستان و بلوچستان نیست. 
طبق آمار رسانه های محلی، دام ها و زمین های روستاییان به طور کامل از بین رفته 
اســت. اگرچه اخبار مربوط به سیل و آب گرفتگی در سیستان و بلوچستان 
در البه الی اخبار و حواشی روزهای اخیر گم شد اما کاربران فضای مجازی 
هموطنانشــان را فراموش نكردند. جمعی از کاربران فضای مجازی درحال 
حاضر با داغ کردن هشتگ #سیستان_بلوچستان سعی دارند صدای مردم 
این استان را به گوش مسئوالن برسانند. در ادامه چند نمونه از توییت های 
منتشر شده توسط کاربران را می خوانید:  سیستان وبلوچستان یه روز درگیر 
ســرما و نبود گاز و نفتــه، یه روز درگیر گروهک های تروریســتی، یه روز 
میره زیر شــن، یه روزم مثل االن میره زیر آب. آقایون، مســئوالن! به داد 
اســتان های مظلوم مرزی که مردمی شــریف و غیور دارن برسین. همین 
ســپاهی که دارن به خاطر اشتباه انســانی علیه اش هشتگ می زنند، رفت 
سیســتان برای کمک به ســیل زده ها اما باور کنید که کافی نیست. سپاه 

دست خالی چه کند؟
سیستان تا خرخره زیر آبه. چرا هیچ کس صداش درنمیاد؟ حتماً زبانم الل باید کار 
به تسلیت برسد که توییتری ها رگ غیرتشان تكان بخورد؟ تا کار بیخ پیدا نكرده 

فكری برای مردم مظلوم این منطقه بردارید.

 مجازآباد
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ورزش
وداع گابریل با سرخ ها

یحیی در حوالی پرسپولیس

دیاباته در گفت و گو با قدس:

نمی خواستم کارم در استقالل 
نیمه تمام بماند

 چگونگی واکنش هنرمندان به مسائل روز در گفت وگو با سیدمسعود شجاعی طباطبایی  

مردمی شدن، دغدغه همیشگی هنرمندان است

دست های پرتقالی
رقیه توسلی: با شهرزاد، آسیه، نبات، مریم و زلیخا می نشینیم پشت نیسان. 
هوا دیگر تاریک شــده اما آن ها هنوز با هر بهانه ای می خندند، نارنگی پوست 

می گیرند و از تعداد تیغ هایی که سهم امروزشان بوده می گویند. 
چادر گلدار بسته اند به کمر و کاله پشمی گذاشته اند روی سرشان، زنانی که 
خــوب پرتقال می چینند و خوب »طالبــا« می خوانند. ترانه مازنی که حس و 

حالش با غروب زمستانی جور درمی آید:
اَنده بُوردمه تا َدریوی پَلی / َدریوی پَلی و ِجفت اَنجلی

وِنه َسر نیشت  بیه ُکوتر چمبلی / ُکوتر چمبلی ِمه طالب رِه نَدی؟
امروز را همراه اکیپ زنان مرکبات چین شدم. می خواستم دنیایشان را بشناسم. 
از بخت خوشــم یكی از دیگری میهمان نوازتــر از کار درآمدند. رفتیم باغ ۱۰ 
هكتاری »حاج اســحاق«. آشنا شــدیم، یخ کردیم، چاشت خوردیم، عكاسی 
کردم، زمین خوردم، پرتقال قیچی زدم و فهمیدم چقدر خام و نازک نارنجی ام.

با اینكه در آستانه انجمادم، می خندم و خوشحالم اما... تازه هم فاز اسكیموها 
شــدم... فكر می کنم البته همه مان این روزها از دســت اخبار غمبار، به یک 
خانه تكانی حسابی محتاجیم. یک ساعت بعد، با اسنپ رسیده ام خانه و چفت 
شوفاژ نشسته ام. دارم با رضایت حرف می زنم از روزی که گذشت، از عكس های 

درست و درمانی که انداختم و تجربه فوق العاده ای که کسب کردم.
 دارم به همه عزیزانی که هوایم را امروز در باغ »حاج اســحاق« داشته اند، توی 

دوربین نگاه می کنم. به زنانی که هر کدام کتابی گویایند.
به »سرکارگر شهرزاد« که هیچ شباهتی به شهرزادهایی که می شناسم ندارد. 
دختر جوانی که پدر خانواده سه نفره شان است. 28 ساله و عاشق باغیرت. به 
»زلیخا« که لیســانس کامپیوتر است و تالش را عار نمی داند و سومین سالی 
اســت که آمده پرتقال چینی. به »نبات« مادری که ناهار پسرکانش را گذاشته 
روی بخاری اتاق خواب. بخاری که شــعله اش کمتر اســت. مادر زحمتكش 
فــداکاری که کلی تصویر دارم از نماز خواندنــش میان درختان نارنجی و به 
»مریم« و »آســیه« مادر-دختر کم شنوایی که با هم می آیند پی روزی حالل 

و از خانواده عزیز شهدایند. 
پی نوشت: شمال، خانه زنانی است که شب ها دستكش هایشان را رفو می کنند و 
به تیغ های فرو رفته در دستشان می خندند! شمال بوی لیمو می دهد، بوی پرتقال.

 ترجمه شعر: آن قدر رفتم تا کنار دریا رسیدم، کنار دریا دو درخت انجیلی 
وجود داشت که بر شاخه های آن کبوتر صحرایی نشسته بود. ای کبوتر صحرایی 

تو طالب مرا ندیدی؟

تیم ملی والیبال بدون شکست 
 و برای دومین بار راهی المپیک شد

توکیو بدون توقف

باالتر از خبر

روایت

روزمره نگاری

همه حاشیه های مجازی و حقیقی بازداشت سفیر انگلیس در ایران

شلوارخیسآقایسفیر!

9 میلیون دالر برای جذب فالوور!
قدس زندگی: اگر فكر می کنید فقط شاخ های مجازی خودمان هستند که خودشان 
را بــرای جذب فالوور به هر دری می زنند، ســخت در اشــتباه اید! درحال حاضر 
»یوساکو مائِزاوا« رئیس شــرکت فناوری tycoon در ژاپن بابت پخش کردن پول 
در میان دنبال کننده هایش در توییتر سوژه رسانه های دنیا شده است. این بچه پولدار 
ژاپنی چند روز پیش اعالم کرد قصد دارد مبلغ نجومی یک میلیارد ین ژاپن را میان 
فالوورهایش تقسیم کند. یک میلیارد ین را اگر به دالر تبدیل کنید به رقم عجیب ۹ 
میلیون دالر خواهید رسید! رقمی که طبق گفته یوساکو قرار است میان هزار نفر از 
دنبال کنندگان صفحه اش که به طور رندوم و شانسی، توسط روبات انتخاب می شود 
توزیع شود. صفحه توییتر این میلیاردر ژاپنی درحال حاضر تبدیل به یكی از داغ ترین 
ســوژه های جهانی توییتر شده و پستی که یوساکو برای توزیع این ۹ میلیون دالر 

منتشر کرده تا االن حدود 5 میلیون مرتبه بازنشر شده است.
هرچند رسانه ها حسابی این میلیاردر ژاپنی را برای روش نامتعارف جذب مخاطبش 
زیر ســؤال برده اند اما یوساکو می گوید هدفش از این کار جذب فالوور نیست بلكه 

می خواهد بداند آیا پول واقعاً انسان ها را خوشبخت می کند یا نه؟!
به همین خاطر یوساکو از هزار برنده خوش شانس صفحه اش خواسته پس از دریافت 
این مبلغ هنگفت، برای مخاطبان شــرح دهند که توانســته اند با این مقدار پول 

خوشحال شوند یا پول ها تأثیری در زندگی شان نداشته است؟

شنبه 23 دی  1398
دو

 17 جمادی االول 1441

 13 ژانویه 2020  

ماره 9159
ی و سوم  ش

سال س
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ورزشـــی
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ورزش: تیم ملــی والیبال ایــران با شکســت میزبان 
رقابت های انتخابی المپیک برای دومین بار جواز حضور در 
المپیک را کسب کرد. دیروز در مرحله فینال رقابت های 
انتخابی المپیک ۲۰۲۰ تیم ملی والیبال مقابل تیم ملی 
چین، میزبان مسابقات صف آرایی کرد. ایران با شکست 
قاطع 3 بر صفر مقابل چین برای دومین بار جواز حضور 

در المپیک را کسب کرد.

 پیروزی بالمنازع
چهار روز قبل بود که ایران توانســت در مرحله گروهی 
چین را با وجود حمایت تماشاگران 3 بر صفر از پیش رو 
بردارد؛ اما به مشکل خوردن تیم کوالکوویچ برابر کره و 
پیروزی به صورت میلیمتری نشان داد که هیچ تیمی را 
نمی توان دست کم گرفت. چین که قطر را در نیمه نهایی 
شکســت داد، دیروز برای گرفتن جشن صعود به زمین 
آمده بود، اما از قدرت باالی ایران هم آگاه بود. این دوئل 
تماشایی در پایان فقط یک برنده داشت که بلیت توکیو را 

برای خودش رزرو کرد؛ ایران! 
ایگور کوالکوویچ در این بازی ســعید معروف، شــهرام 
محمودی، محمد موسوی، میالد عبادی پور، پوریا فیاضی 

و علی شفیعی را راهی زمین کرد.

 آمار خیره کننده
ست نخست ۲۵ بر ۱۴ به سود ایران تمام شد تا چینی های 
حاضر در سالن سرجایشــان میخکوب شوند. ست دوم؛ 
۲۵ بر ۲۲ تمام شد و در ســت سوم هم  نتیجه ۲۵ بر ۱۴ 
تکرار شد. در این بازی تیم ملی ایران 3۷ امتیاز از آبشار، 
۱۴ امتیاز از دفاع روی تور و ۵ امتیاز از ســرویس بدست 
آورد. ۱۹ امتیاز شاگردان ایگور کوالکوویچ نیز با خطا و 
اشتباهات بازیکنان چین کسب شد.در سوی دیگر نیز تیم 
ملی چین 3۰ امتیاز از آبشار، هشت امتیاز از دفاع روی تور 
و تنها یک امتیاز سرویس بدست آورد. ۱۱ امتیاز میزبان 
هم با خطاها و اشــتباهات بازیکنان ایران بدست آمد.در 
پایان این بازی سیدمحمد موســوی با کسب ۱۶ امتیاز 
نقش مؤثری در پیروزی تیم ملی ایران داشــت و عنوان 

امتیاز آورترین بازیکن این دیدار را کسب کرد.

 بهترین های ایران
در پایان ایــن رقابت هــا در بخش دفاع، ســید محمد 
موســوی و علی شــفیعی به ترتیب در رده دوم و سوم، 

میالد عبادی پور و سعید معروف در بخش برترین پاسور 
در رده اول و دوم ایستادند.در سرویس نیز علی شفیعی 
و مرتضی شریفی به ترتیب در جایگاه پنجم و ششم قرار 
گرفتند. همچنین میالد عبادی پور در رده دوم بهترین 

دریافت کننده ایستاد.

 داروما در آغوش ملی پوشان
در پایان این مســابقه همچون رسم تمام تورنمنت های 
انتخابی المپیک تیم قهرمان با عروســک داروما عکس 
یادگاری گرفت. به این ترتیب ملی پوشان ایران دور نماد 
خوش شانسی ژاپنی ها حلقه زده و با آن عکس یادگاری 
گرفتند.تیم هایی که ســهمیه بگیرند یک عروسک ویژه 
از ســوی ژاپنی ها دریافت می کنند کــه تیم ها باید این 
عروسک را در المپیک هم همراه داشته باشند. عروسک 
داروما، عروسک های توخالی، گرد و سنتی ژاپن هستند 

که از قرن پنجم در میان راهب های بودایی مرسوم بوده و 
نمادی از خوش شانسی، پشتکار و موفقیت است.

 12 سهمیه المپیک
گفتنی اســت، با توجه بــه اینکه در المپیــک تیم های 
والیبال می توانند از ۱۲ بازیکن استفاده کنند، حاال تعداد 
سهمیه های ورزش ایران هم ۱۲ عدد افزایش می یابد و به 
۴۱ می رسد.این برای دومین بار در تاریخ ورزش ایران پس 
از ۴۴ سال خواهد بود که کاروان اعزامی ایران به بازی های 
المپیک، با دو ســهمیه تیمی )والیبال و بسکتبال( اعزام  
می شود. می توان امیدوار بود که ورزش ایران از نظر وسعت 

کاروان رکورد جدیدی را به نام خودش ثبت کند.

 داورزنی: کار اصلی را در توکیو خواهید دید
رئیس فدراسیون والیبال ضمن ابراز خوشحالی و تبریک 

از صعود تیم ملی به المپیک گفت: اندیشه ایران درخشش 
در المپیک ۲۰۲۰ توکیو است.محمدرضا داورزنی گفت: 
دیدار ســختی را مقابل کره جنوبی سپری کردیم  با این 
حال ملی پوشان ایران مقابل چین در فینال نشان دادند 

که قدرتشان فراتر از آسیاست.
 وی افزود: کار بزرگ و اصلی والیبال ایران را در المپیک 
توکیو خواهید دید و امیدوارم به اهداف خود در راستای 
اعتالی والیبال ایران دســت یابیم. داورزنی با تسلیت به 
خانواده های مصیبت دیده در سانحه هواپیمایی اوکراین 
اظهار کرد: »تیــم ملی والیبال از آن مردم ایران اســت و 
در غم ها و شــادی ها همراه آن هاســت و دیروز در دیدار 
فینال با گرامیداشت یاد هموطنانی که در سانحه هوایی 
جان باختند، به میدان رفتیم«.گفتنی است، اعضای تیم 
ملی والیبال بــرای ادای احترام بــه جانباختگان حادثه 

هواپیمایی با مچ بند مشکی وارد زمین شدند.

تیم ملی والیبال  بدون شکست و برای دومین بار راهی المپیک شد

      توکیو بدون توقف

زالتان: باید قهرمان شوم تا تمدید کنم
ورزش: در شبی که اولین گل زالتان ابراهیموویچ در دومین دوره حضورش در میالن 
به ثبت رسید، روسونری موفق شد میزبان خود کالیاری را شکست دهد . ابراهیموویچ 
گفت: در سن ســیرو که گل بزنم، بی حد وحصر خوشــحالی می کنم من هر بار که 
اینگونه شادی پس از گل انجام می دهم، احساس می کنم زنده هستم.زالتان با میالن 
قراردادی ۶ ماه بسته که امکان تمدید آن وجود دارد. او در پاسخ به این سؤال که آیا 
گلزنی اش اولین گام برای تمدید قراردادش محسوب می شود، گفت: خیر. برای اینکه 
قراردادم به صورت خودکار تمدید شود، من باید اسکودتو )قهرمانی سری A( را ببرم.

فن دایک: باید بهتر از این شویم
ورزش:شاگردان یورگن کلوپ موفق شدند با تک گل روبرتو فیرمینو در خانه تاتنهام 
به پیروزی برسند و یک گام دیگر به قهرمانی در رقابت های این فصل لیگ برتر نزدیک 
شوند.این برد فاصله لیورپول با لسترسیتی، تیم دوم جدول را به ۱۶ امتیاز افزایش 
داد اما فن دایک معتقد است که تیمش هنوز می تواند بازی های بهتری ارائه بدهد.
او به خبرنگاران گفت: صدرنشینی در لیگ احســاس بسیار خوبی به ما می دهد اما 
می توانید ببینید که هنوز جا برای پیشرفت وجود دارد. ما در شرایط خوبی هستیم 
اما کارهایی وجود دارد که با انجام دادن آن می توانیم شــرایط را آســان تر کنیم.

ژاوی پیشنهاد بارسا را رد کرد
ورزش: سرمربی اسپانیایی الســد قطر اعالم کرد که با مدیر ورزشی بارسلونا دیدار 
داشته اما توافق برای برعهده گرفتن هدایت این تیم را رد کرد.ژاوی درباره هدایت 
بارســلونا گفت: نمی توانم انکار کنم که برعهده گرفتن هدایت بارسلونا رویای من 
است. بارسلونا تیم مورد عالقه من اســت و خانه قدیمی ام است. طبیعی است که 
دوست داشته باشم هدایت بارسلونا را برعهده بگیرم اما باید تاکید کنم که تمرکزم 
در شرایط کنونی تنها السد است.او درباره دیدار با آبیدال گفت: بله با آبیدال دیدار 
داشتم و درباره مسائل مختلفی با هم حرف زدیم اما قطعا توافقی در کار نبوده است. 

رینا راهی استون ویال شد
ورزش: پپه رینا، دروازه بان کهنه کار تیم فوتبال میالن با انتشار یک پست در فضای 
مجازی از پیوستن اش به تیم استون ویالی انگلیس خبر داد.رینا در صفحه شخصی خود 
در یکی از شبکه های اجتماعی با تأیید خبر انتقالش به استون ویال، در پیامی که مخاطب 
آن میالنی ها هستند نوشت:»میالن از تو متشکرم! در ماه جوالی شما را خواهم دید«.از 
مدت ها پیش گمانه زنی های فراوانی درباره انتقال قرضی ۶ ماه رینا به استون ویال شنیده 
می شد. گفته شده بود که در این قرارداد بندی برای خرید قطعی رینا توسط استون ویال 

وجود دارد، تیمی که به دلیل مصدومیت های فراوان دچار بحران شده است. 

سینا حسینی: داســتان اســتراماچونی یک بار دیگر 
تکرار شــد، البته با این تفاوت که این بــار به جای مرد 
ایتالیایی یک سرمربی آرژانتینی نقش نخست داستان 
را ایفا می کرد و به جای باشگاه استقالل، مدیران باشگاه 

پرسپولیس ایفاکننده نقش دوم بودند!
   وداع گابریل

گابریل کالدرون روز گذشــته با انتشــار یک پســت 
اینستاگرامی خطاب به هواداران پرسپولیس اعالم کرد: 
»در این ۶ ماه با تمام وجود تالش کردیم تا از پرسپولیس 
یک باشگاه بزرگ تر بســازیم، چون معتقدیم هواداران 
و بازیکنان الیق این هســتند.امروز به همکاری خودم 
با پرســپولیس پایان می دهم. چون مدیر عامل باشگاه 
و اطرافیانش تمام تالششــان را کردند تا من نباشم. از 
هواداران به خاطر حمایتشان تشکر می کنم، همچنین از 
بازیکنان ممنونم چون با تمام وجود برای نام پرسپولیس 
تالش کردند. از اعضای هیئت مدیره هم به خاطر اعتماد 
و شجاعتشان تشکر می کنم. از میهمان نوازی و لطف همه 
مردم ایران ممنونم. امیدوارم فوتبال ما را دوباره به هم 
برساند! به نشانه قدردانی از لطف و عالقه شما، من یکی از 
بهترین سفرای ایران بوده و خواهم بود«.البته پیش از این 
پست اینستاگرامی محمد حسن انصاری فرد مدیرعامل 
سرخپوشان پایتخت با انتشار خبری روی خروجی سایت 
باشگاه صراحتاً از قطع همکاری باشگاه تحت مدیریتش 
با این مربی خبر داد و اعالم کرد ظرف ۲۴ ساعت آینده 

جانشین وی معرفی خواهد شد!
 مالقات با یحیی

هرچند انصاری فرد از گزینه های جانشــینی کالدرون 
حرفی به میان نیــاورد اما کاماًل پیدا بود که ســرمربی 
پرســپولیس از بین گل محمدی، تارتار یــا علی دایی 
انتخاب خواهد شد! گزینه نخست انصاری فرد سرمربی 
شهرخودرو بود! همان کســی که ابتدای فصل هم جزو 
گزینه های مربیگری تیم بود اما به دلیل مخالفت صریح 

مالک استقاللی باشگاه شــهرخودرو نتوانست در جمع 
پرسپولیسی ها حاضر شود.اما این بار انصاری فرد می تواند 
گل محمدی را با یک پیشنهاد اغوا کننده به سمت خود 
بکشاند، به همین دلیل در تهران با گل محمدی مالقات 
کرد و پیشنهاد پنج میلیاردی مربیگری در پرسپولیس 
را پیش روی او قرار داد.گل محمدی چراغ سبز خود را 
به انصاری فرد نشــان داد اما تأکید کرد باید با این حال 
رضایت شهر خودرو جلب شود؛رضایتی که به نظربرای 

انصاری فرد ۴میلیارد تومان آب خواهد خورد!. 
  از تماس وزیران تاجلسه مهم در مشهد

صبح روز یکشنبه جلسه حساسی در مشهد بین طرفین 
ماجرا برگزار شــد. هر چند خبری از این نشست بیرون 
نیامد اما اظهارنظر عجیب فرهاد حمیداوی نشــان داد 
او هم چندان بی میل به جدایی یحیی نیســت، وی در 
گفت و گویی کوتاه در خصوص این نشست گفت: در حال 
حاضر در جلسه هســتم و هنوز نمی توانم جواب قطعی 
در این مورد بدهم فقط می توانم بگویم تا دوشــنبه این 
موضوع مشخص می شــود. البته گفته می شود وزرای 
ورزش وجوانان ،صنعت معدن وتجارت نیز  در تماس با 

حمیداوی خواستار انجام این انتقال شدند!
 خرید یهویی

پس از این خبر، یک اتفاق جالب دیگر رخ داد تا شواهد 
برای حضور احتمالی یحیی تقویت شــود، نخســتین 
نشانه زمانی بود که خبرگزاری های رسمی اعالم کردند 
اوساگونا با پرسپولیس به توافق رسیده و امروز قراردادش 
را با این باشــگاه ثبت خواهد کرد. ایــن بازیکن همان 
بازیکنی بود که یحیی گل محمدی به شــدت به دنبال 

جذب وی برای حضور در شهرخودرو بود.
از طرفی دیگر برخی نزدیکان خبری باشگاه مدعی شدند 
هرچند سرمربی تیم انتخاب نشده اما خریدها با نظر وی 
انجام خواهد شــد و مدیرعامل باشگاه با هماهنگی وی 

خریدهای جدید را انجام می دهد!

ورزش: مســابقات ورود به اردوی تیم ملــی با حضور 
۴۹ تکواندوکار در فدراســیون تکواندو برگزار شد و ۲3 

هوگوپوش موفق شدند به اردو راه پیدا کنند.
بر همین اســاس آرمین هــادی پور، یاشــار عطاردی، 
حســین لطفی، محمدصادق دهقانی، محمدحســن 
پلنگ افکن، محمد کاظمی، ســروش احمدی، فرزان 
عاشــورزاده، امیرحسین محمد خانلو، ســینا بهرامی، 
میرهاشم حسینی، مهدی یوسفی، امیرمحمد بخشی، 
مهدی عابدینی، مهدی جاللی، مهران برخورداری، عرفان 
حیدری، عرفان ناظمی، علیرضــا نادعلیان، محمدرضا 
خانی، سجاد مردانی، سعید رجبی و فرشاد قیاس شندی 

مجوز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند.
طبق اعالم فدراســیون تکواندو تمرینات ملی پوشــان 
از روز شــنبه  ۲۸ دی ماه در مرکز جهانی تکواندو آغاز 
می شــود. هدایت تیم ملی برعهده فریبرز عســکری به 
عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق و وحید عبداللهی به 
عنوان مربیان است. هادی ساعی نیز به عنوان مدیرفنی 

در کنار ملی پوشان حضور دارد.

 رقابت های انتخابی کافی نیست
هادی ســاعی مدیر فنی تیم ملی تکوانــدو در رابطه با 
برگزاری مســابقات انتخابی گفت: من فکر می کنم در 
برخی فرصت ها بــا توجه به چیزی که مــن از مبارزات 
تکواندوکاران می بینم شاید باز هم نیاز باشد که یکسری 
تکواندوکار دیگــر را در زمان های مختلف به اردوی تیم 
ملی دعوت کنیم، در اردوهای تیم ملی باز اســت. من 
اعتقاد ندارم که فقط باید انتخابی برگزار کنیم، باالخره 
کمیته فنی و تشــخیص ما خیلی مهم است؛ چون این 
ساده ترین راه اســت که بگویم ما یک مرحله مسابقات 
انتخابی برگزار کنیم و هر کسی برنده شد، به اردوی تیم 

ملی راه پیدا می کند. این کار رفع مسئولیت است. 
  دستان خالی

پرافتخارترین المپین ورزش ایــران در ادامه افزود: ما با 
توجه به اینکه االن شــرایط خوبی نداریم فکر می کنم 
نیاز است که هر جا من تشخیص بدهم بازیکنی را وارد 
اردوهای تیم ملی کنم. ایــن ظرفیتی که در حال حاضر 
داریم، راضی کننده نیســت و احساس می کنم دست ما 

خیلی خالی است. 

 برنامه المپین ها
وی درمورد برنامه های تیم ملی تکواندو برای حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیا و حضور در المپیک ۲۰۲۰، اظهار 
کرد: ما در حال حاضر با این شرایط ناچاریم که بچه ها را 
دو بار به آ مادگی برسانیم البته دو المپین را به ۱۰۰درصد 
آمادگی نمی رسانیم اما مابقی نفرات باید به ۱۰۰درصد 
آمادگی برســند چون بچه ها در این فاصله ۶ تا ۷ ماهه 
خیلی سخت است که ما آن ها را دوبار به اوج ۱۰۰درصد 
برســانیم. برنامه ریزی های ما به این شــکل اســت که 
بچه های المپین در المپیک به اوج ۱۰۰درصد برســند 
چون این بچه ها واقعاً در این ســه تا چهار سال در فشار 
مسابقات و استرس وزن کم کرده بودند. من معتقدم باید 
بچه ها در یک استراحت خوب باشند نه استراحت مطلق. 

 تغییر کادر فنی؟
پرافتخارترین المپین ورزش ایران در  پاسخ به این پرسش 
که کادر فنی تیم ملی تغییر خواهد کرد یا با همین کادر 
فعالیت تیم ملی ادامه خواهد داشت، گفت: نه با همین 
کادر فنی پیــش می رویم و تا المپیــک تغییر نخواهیم 
داشــت شــاید به کادر فنی اضافه کنیم اما از این کادر 

نفراتی کم نخواهد شد.

وداع گابریل با سرخ ها

ساعی:  در اردوهای تیم ملی باز استیحیی در حوالی پرسپولیس

گزارش ویژه

حمیدرضا عرب: شیخ دیاباته امید نخست 
استقالل در خط آتش اســت. گرچه ارسالن 
مطهری هم به استقالل ملحق شده و مهدی 
قائدی هم یکی از بازیکنان مهم است اما شیخ 
را باید جور دیگری دید. دیاباته پس از روزها 
غیبت حاال با امید های بسیاری گام به تمرین 
استقالل گذاشته تا شــاید همان گلزن نیم 
فصل نخست باشد. بازیکنی که هیچ دروازه ای 

در مقابلش مصون نماند...

 پس از هفته ها دوری دوباره به 
ایران برگشتی. دراین روزها شایعه 

نیامدن تو به ایران مطرح بود اما 
آمدی.

بله، آمدم چــون به تعهــدی کــه دارم پایبندم. 
نمی خواستم فصل را با استقالل نیمه کاره تمام کنم.

 مشکالت مالی ات با باشگاه حل 
شد؟

مســئوالن قول هایــی دادند ضمــن اینکه 
پرداختی هایی داشتم. مشــکلی از این بابت 

نیست. همه چیز خوب است.

 دراین مدت که ایران نبود 
درکشورت به تو خوش گذشت؟

بلــه، خیلی خوب بــود. با روحیــه جدید به 
تمرینات برگشته ام و آماده ام.

 می دانی که هواداران استقالل 
چقدر به تو عالقه دارند؟

عمیقاً احســاس آن ها را درک می کنم. هواداران 
یکی از دیگــری پرجنب خوبــی داریــم. 

وجوش تــر و 
بهتر. 

 با تو 
درارتباط بودند؟

بله، بــا پیام هایی که 
می دادنــد قلــب من را 

تسخیر می کردند. از آن ها 
ممنونم. 

 به آقای گلی هم فکر می کنی؟
خیلی زیــاد. امــا برایم موفقیت اســتقالل 

مهم تراست.

 استقالل درهفته های اخیر نیم 
فصل صدر را از دست داد.

مشکلی نیســت. فوتبال باال و پایین دارد. به 
صدر برمی گردیم. نگران نباشید.

 به آینده ات دراستقالل امیدواری؟
خیلی زیاد. دوســت دارم دوبــاره با 

هواداران همان شادی به خصوص 
را تمرین کنیم.

 کدام شادی؟
همان چنگال معروف.)و بعد می خندد(

پپ با تمجید از گلزن آرژانتینی سیتی

»آگوئرو« برای سیتی بیشتر از یک افسانه است
امین غالم نژاد: منچسترســیتی تیمی اســت 
پرستاره که امثال سرخیو آگوئرو، فرناندینیو و داوید 
سیلوا را در ترکیب خود دارد. ولی این سه ستاره 
بزرگ سیتی همگی در روزهای پایانی دوران فوتبال 
خود قرار دارند و این بــرای گواردیوال موضوعی 
نگران کننده اســت. پپ می داند که در فصل های 
آینده با عملیات بازسازی گسترده ای در تیمش 
روبه رو خواهد شد و باید ستاره هایی پیدا کند که 

بتوانند جای خالی این نام های بزرگ را پر کنند.

  این روزها آگوئرو دوباره درخشان 
ظاهر شده است. نظرت در مورد 
گلزنی های او در این سن و سال 

چیست؟
آگوئرو برترین گلزن تاریخ این باشگاه است که 
در ۹ فصل این گل ها را به ثمر رسانده و از زمان 
انتقالش به این تیم، تبدیل به یکی از مهم ترین 
بازیکنان این تیم شده است. او در محوطه جریمه 
بوی گل می دهــد. او می تواند همه جا و در همه 
موقعیت ها گلزنــی کند. آگوئــرو یک مهاجم 
باورنکردنی اســت. اینکه او بیشتر از یک افسانه 
مثل تیری آنری گلزنی خواهد کرد یک دستاورد 

باورنکردنی است.

 در سیتی جانشینی برای آگوئرو 
دارید؟

خیلی دلم می خواهد بازیکنان جوان ما در آینده 
جانشین ستاره ها شــوند ولی این مسئله ای است 
که از االن نمی توان با قاطعیــت درباره اش حرف 
زد. این به عهده بازیکنان است که باید به بهترین 
شکل ممکن پیشرفت کرده و به بازیکنان درجه یک 
تبدیل شوند. ما تالش خودمان را برای بازسازی تیم 
و پیدا کردن جانشین ستاره های بزرگ امروز به کار 
خواهیم بست. این تعهدی است که باشگاه نسبت 

به بازیکنان جوان خود دارد.

 خواسته ات از بازیکنان جوان 
چیست؟

آن ها باید با تمرکز و تمرین بیشتر ثابت کنند که 
می توانند بازیکنان بزرگی شوند.

 مصدومیت الپورت مشکالتی را برای 
سیتی به وجود آورد. او دقیقًا چه زمانی 

به میادین برمی گردد؟
او هر روز تمرین می کنــد اما نمی دانم که او چه 
زمانی آماده بازی کردن خواهد شد. او به کمی 
زمان بیشتر نیاز دارد اما به طور کلی روند خوبی 

را پشت سر می گذارد. الپورت یک عمل خوب را 
پشت سر گذاشت و منتظر هستیم که پزشکان 

به ما بگویند که او چه زمانی می تواند بازی کند.

 مصدومیت لروی سانه در چه مرحله 
ای قرار دارد؟

وقتی ما به حرکت از کناره ها نیاز داشته باشیم، 
لروی بهترین گزینه است. البته این مهم است که 
ما به روند درمان سانه و الپورت احترام بگذاریم. 
هنگامی که مصدومیت این دو بهبود یابد، از آن ها 

استفاده خواهیم کرد. 

 شانسی برای قهرمانی این فصل 
دارید؟

کارمان کمی سخت شد. بدشانسی آوردیم و چند 
بازیکن مصدوم کارمان را مشکل کرد. با این حال 
باید در کمین این باشیم که لیورپول اشتباه کند 

و ما در بهترین فرصت امتیازات را جمع کنیم.

 حتمًا شنیدی که مدیران باشگاه 
بارسلونا در پی این هستند تا والورده را 
کنار بگذارند. شایعه بازگشتت به بارسا 

هم مطرح بود نظرت چیست؟

تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲۱ با من ســیتی قرارداد 
دارم. به  عنوان مربی هم به بارســلونا برنخواهم 
گشت، چون کار من در این تیم تمام شده است. 
من دیگر آن گواردیوالی سابق نیستم و بارسلونا 
هم دیگر به مــن آن نگاهی را نــدارد که قباًل 

داشت.

 احتمال دارد روزی با کت و شلوار 
مدیران بارسا ببینیمت؟

 دیر یا زود به بارســلونا برمی گــردم ولی نه به 
عنوان رئیس باشگاه. من هیچ شناخت و آگاهی 
از شیوه مدیریت باشــگاه ندارم و برای این کار 
باید آمادگی و علم کامل داشت که من ندارم. به 
بارسلونا برای زندگی برمی گردم. دیر یا زود این 

اتفاق می افتد.

 نظرت در مورد ســرمربیگری ژاوی در 
بارسا چیست؟

او خیلی باهوش اســت و تجربیــات خوبی هم در 
مربیگری بدســت آورده اســت. فکر می کنم اگر 
مدیران بارسلونا به او اعتماد کنند ضرر نخواهند کرد.

 ظاهراً به همان اندازه که در 
هدایت تیم ماهر هستید در هدایت 
اتومبیل های لوکستان ماهر نیستید.

)باخنده( در این مدت یک مرسدس بنز مشکی 
مدل جی ال ای به قیمت ۸۰هزار پوند، یک رنج 
رورو به قیمت ۱۵۰هزار پوند، یک بنتلی نقره ای 
به قیمــت ۲۰۰هزار پوند و یــک مینی کوپر به 
قیمت 3۰هزار پوند را با تصادف های شــدید از 

رده خارج کرده ام.

شروط بی سابقه کالدرون برای پرسپولیس
از برکناری مدیرعامل تا پاداش های دالری در قرارداد جدید

دیاباته در گفت و گو با قدس:

نمی خواستم کارم در استقالل نیمه تمام بماند

ضد  حمله

باقری: تحت هر شرایطی نمی مانم
ورزش: مربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه بی مهری های زیادی 
به کالدرون شــد گفت: پرســپولیس با این مربی روند خوبی در پیش 
گرفته بود و حیف شد که رفت. وی ادامه داد: من بارها گفته ام که دنبال 
سرمربیگری پرسپولیس نبوده و نیستم. ماندنم هم بستگی به سرمربی 
آینده تیم دارد. جانشین کالدرون چه ایرانی باشد چه خارجی خودش 

دستیارانش را انتخاب خواهد کرد. تحت هر شرایطی نمی مانم.

حاتمی با نفت مسجدسلیمان فسخ کرد
ورزش: مهاجم نفت مسجدسلیمان با فسخ قراردادش از این تیم جدا شد. 
فرزاد حاتمی مهاجم نفت مسجدسلیمان که نیم فصل نخست در این تیم 
حضور داشت، قراردادش را با نفت فسخ کرد. هنوز مقصد بعدی این بازیکن 
مشخص نشده است. حاتمی سابقه بازی در تیم هایی چون تراکتور، استقالل، 

پرسپولیس، ملوان و پارس جنوبی جم را دارد.

اظهارنظر مبهم سوشا در مورد جدایی از نفت 
ورزش: ظاهــراً مکانی بابت اینکــه برخی از بندهای قــراردادش اجرایی 
نشده، از مسئوالن باشگاه ناراحت شده و تا صبح دیروز قصد جدایی از نفت 
مسجدسلیمان را داشت. با این حال مکانی در محل تمرین این تیم حاضر 
شد و در مورد مشکالتش با تارتار صحبت کرد. مکانی در گفت وگو با تسنیم، 
در خصوص بحث ماندن یا جدایی اش از نفت مسجدسلیمان گفت: این یک 
تصمیم شخصی است و فکر می کنم مهم ترین تصمیم گیرنده خودم هستم. 
تا وقتی وضعیتم مشخص نشود و تصمیم نهایی را نگیرم، دوست ندارم در این 
خصوص صحبت کنم. هنوز زمان نقل و انتقاالت تمام نشده و هر وقت تصمیم 

نهایی را گرفتم در موردش صحبت می کنم.

ماهینی به پیکان پیوست
ورزش: مدافع راست تیم ملوان به تیم فوتبال پیکان پیوست. دانیال ماهینی 
که سابقه بازی در استقالل خوزستان را هم دارد برای گذراندن خدمت سربازی 
به ملوان رفته بود. این بازیکن پیکان را برای ادامه فوتبالش انتخاب کرد و با 

پیراهن این تیم به میدان خواهد رفت.

پارس جنوبی به دنبال فروزان
ورزش:  باشگاه پارس جنوبی جم قصد دارد محسن فروزان را دوباره به تیم 
فوتبال این باشگاه بازگرداند. گفته می شود هومن افاضلی از عملکرد فرناندو 
دخسوس، دروازه بان نیم فصل نخست پارس رضایت ندارد و به دنبال جذب 
محسن فروزان است. فروزان دو فصل پیش دروازه بان پارس جنوبی بود و اکنون 
در تمرینات این تیم حضور دارد. آدام همتی بازیکن پیشین پرسپولیس، دیگر 
بازیکنی است که افاضلی تالش می کند او را جذب کند. این در حالی است که 

پنجره نقل و انتقاالتی پارس جنوبی هنوز بسته است!

سنگ بزرگ پیش پای استوکس برای 
پرسپولیسی شدن

ورزش:  معاون حقوقی باشــگاه تراکتور تأکید کرد: آنتونی استوکس حق 
مذاکره و عقد قرارداد با هیچ باشگاهی را ندارد. مصطفی کاراندیش در گفت  و گو 
با تسنیم، درباره اینکه گفته می شود باشگاه پرسپولیس با آنتونی استوکس، 
مهاجم با سابقه این تیم به توافق اولیه رسیده است، اظهار کرد: این بازیکن 
در فیفا پرونده دارد و با ما هم قرارداد دارد. به مدت چهار سال هم یک بند در 
قراردادش دارد که نمی تواند به تیم ایرانی بپیوندد. باشگاه آدنا اسپور ترکیه 
هم در یک برهه با ایشان قرارداد بست، اما وقتی به آن ها اخطاریه فرستادیم، 
قراردادشان را فسخ کردند و فهمیدند کارشان غیر مجاز بوده است. وی در 
پاسخ به این پرسش که در صورت عقد قرارداد چه عواقبی در انتظار باشگاه 
پرسپولیس خواهد بود،  گفت: نخست اینکه بازیکن به ازای هر روز حضور در 
تمرین و بازی ها بخشی از قراردادش را دریافت خواهد کرد، اما استوکس به 

احتمال فراوان با محرومیتی طوالنی مدت روبه رو خواهد شد.

مدافع استقالل رسماً جدا شد
ورزش: میالد باقری، مدافع تیم فوتبال استقالل با گرفتن رضایت نامه از جمع 
آبی پوشان جدا شد تا نیم فصل دوم را در تیم دیگری بازی کند. به نقل از باشگاه 
استقالل، میالد باقری مدافع فصل جاری آبی پوشان پس از حضور در دفتر 
این باشگاه و توافق با مسئوالن استقالل، از این تیم به صورت رسمی جدا شد.

پایان کار همتی در پرسپولیس
ورزش:  آدام همتی، هافبک هجومی تیم فوتبال پرسپولیس از این باشگاه 
جدا شد. به نقل از روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، آدام همتی بازیکن تیم 
فوتبال پرسپولیس در فسخی دو طرفه با باشگاه، از جمع سرخپوشان جدا شد. 
همتی ۲۴ ساله در ابتدای لیگ هفدهم به پرسپولیس آمد و یک بار هم برای 

این تیم گلزنی کرد.

جفرسون از ماشین سازی دیپورت شد
ورزش: مدیرعامل باشگاه ماشین سازی از خارج شدن نام مهاجم بزریلی از 
فهرست تیم خبر داد. هوشنگ نصیرزاده با اعالم این خبر اظهار کرد: جفرسون 
مدتی بود که به دلیل مصدومیت در تمرینات تیم حضور نداشت و براساس 
استعالمی که از پزشکان متخصص داشتیم، تصمیم به کنار گذاشتن این 
بازیکن از فهرست تیم گرفته شد. نصیرزاده با بیان این که فسخ قرارداد این 
بازیکن به صورت توافقی صورت گرفته افزود: از آنجایی که نمی توانستیم از 
این بازیکن تا ۶ ماه بهره بگیریم، قرارداد او را فسخ کردیم تا از هزینه اضافی 

جلوگیری شود.

بازگشت عالیشاه به جمع سرخ ها
ورزش:  هافبک پرسپولیس که از سوی سرمربی سابق این تیم کنار گذاشته 
شده بود اجازه حضور در تمرینات را پیدا کرد. گابریل کالدرون قبل از جدایی 
اش به صورت رسمی از پرسپولیس، امید عالیشاه و آدام همتی را در فهرست 
مازاد بازیکنان قرار داده بود. با این حال جدایی قطعی کالدرون سبب شد تا 
امید عالیشاه بار دیگر به جمع بازیکنان پرسپولیس بازگردد و مجوز حضور در 

تمرینات تیم را از سوی کریم باقری دریافت کند.

فرشید اسماعیلی به نیم فصل دوم رسید
ورزش: فرشید اسماعیلی بازیکنی است که به دلیل مصدومیت دو بازی آخر 
نیم فصل نخست تیمش را از دست داد و نتوانست به میدان برود. با این حال 
اسماعیلی با شروع تمرینات اســتقالل بدون مشکل در تمرینات استقالل 
شرکت کرده است و با این شرایط این بازیکن مشکلی برای حضور در نخستین 
بازی تیمش در نیم فصل دوم نخواهد داشت. با منتفی شدن حضور پاتوسی در 
استقالل اسماعیلی در نیم فصل دوم بازی ساز اصلی این تیم خواهد بود هرچند 

که این تیم در این پست آرش رضاوند را هم در اختیار دارد.

منهای فوتبال

جام حذفی ایتالیا
ناپولی - پروجا

    سهشنبه 24 دی - 17:30 زنده از شبکه ورزش

قهرمانی زیر 23 سال آسیا
امید ایران - امید چین

    چهارشنبه 25 دی - 13:45 زنده از شبکه سه

جام حذفی ایتالیا
اینتر - کالیاری

      چهارشنبه 25 دی - 23:15 زنده از شبکه سه

لیگ برتر بسکتبال
پاالیش نفت آبادان - مهرام

 دوشنبه 23 دی -  16:00 زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

لیگ برتر بسکتبال مردان
جنوب، میزبان دیدارهای حساس هفته هجدهم

ورزش: هفته هجدهم لیگ برتر بسکتبال مردان امروز در شهرهای آبادان، 
کرمان، تهران، بندرعباس، آذرشهر، گرگان و بندر امام برگزار می شود. 

در یکی از مهم ترین و حساس ترین دیدارهای هفته هجدهم، نفت آبادان در 
خانه میزبان مهرام تهران هستند. هر دو تیم در امتیاز 3۰ و تعداد برد مساوی 

هستند و انگیزه باالیی برای پیروزی دارند.
شهرداری گرگاِن صدرنشین به مصاف ذوب آهن اصفهان می رود و در بازی 
مهم دیگر شیمیدر قم با یک بازی کمتر میهمان پتروشیمی بندر امام است. 
با توجه به فشردگی رقابت در صدر جدول این بازی نیز جذابیت های خاص 

خود را خواهد داشت.
برنامه هفته هجدهم )همه بازی ها ساعت 16 برگزار می شود(

پاالیش نفت آبادان – مهرام تهران 
نیروی زمینی –  آویژه صنعت پارسا مشهد

صنعت مس کرمان –  شورا و شهرداری قزوین
شهرداری بندرعباس- رعد پدافند هوایی شهرکرد

توفارقان آذرشهر –  اکسون تهران
شهرداری گرگان –  ذوب آهن اصفهان

پتروشیمی بندر امام –  شیمیدر قم

یخ نوردی قهرمانی آسیا
صفدریان نقره ای شد، تیم ایران در رده سوم

ورزش: در ادامه مســابقات یخ نوردی قهرمانی آسیا در ماده لید مردان 
محمدرضا صفدریان قهرمان یخ نوردی کشورمان موفق شد برسکوی دوم 

آسیا ایستاده و نشان نقره را کسب کند.
در این رقابت ها یونگی و لی چانگ هیون هر دو از کره جنوبی مدال های طال 

و برنز را از آن خود کردند.
همچنین در پایان مسابقات یخ نوردی قهرمانی آسیا تیم ملی ایران در 

جایگاه سوم ایستاد.

رئیس کمیته بین المللی المپیک از ایران 
حمایت می کنیم

ورزش: مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و  جوانان کشورمان به همراه 
ســیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و پیمان فخری 
رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی با حضور در مقر کمیته بین المللی 
المپیک ) IOC( با تومــاس باخ رئیس بزرگ تریــن و مهم ترین نهاد 
ورزشی جهان دیدار و در خصوص مســائل ورزش کشورمان در آستانه 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو دیدار و گفت و گو کردند.توماس باخ رئیس کمیته 
بین المللی المپیک نیز اظهارکرد: به دقت اخبار ورزش ایران را پیگیری 
و رصد می کنم و بایــد اعالم کنم از رابطه صمیمی مســئوالن دو  نهاد 
اصلی ورزش ایران که می تواند زمینه جهش ورزش کشــورتان باشــد 
خرسندم. وی در پایان گفت: در دیدار با دکتر روحانی هم به پیشرفت و 
توسعه ورزش ایران در سال های اخیر اشاره کردم و اکنون نیز می گویم 
که ظرفیت ایران و جوانان مســتعدش بیش از این هاست. ما از ورزش 
ایران حمایت های الزم را کرده و خواهیــم کرد ضمن اینکه امیدوارم با 
حضوری قدرتمندانه در المپیک ۲۰۲۰ به نتایج خوبی نیز دست یابید.

 ترکیب تیم ملی کشتی پهلوانی ایران
 در مسابقات جهانی 

ورزش: رئیس ستاد برگزاری مسابقات جهانی کشتی پهلوانی از ورود 
هفت کشــور تاکنون به ایران برای شرکت در مسابقات جهانی کشتی 
پهلوانی خبر داد.علی بیگ زاده با اشاره به اینکه سومین دور مسابقات 
جهانی کشتی پهلوانی به میزبانی خراســان شمالی در بجنورد برگزار 
می شود گفت: تاکنون تیم های اندونزی، اوگاندا و عراق در ایران حضور 
یافته و در شهر بیرجند اردو زده اند. این مقام مسئول در ادامه اسامی افراد 
حاضر در تیم ملی کشتی ایران را حجت رشــید زاده و رضا ساالری به 
عنوان مربی و محسن بحریان مرشد، حمید پرتویار، محمدرضا درقدمی، 
احسان حدادی، عباس مرادی زاده، پژمان سکونتی، سوران اله مرادی و 

امین شهریاری را به عنوان کشتی گیران تیم عنوان کرد.

 سرمربی پیام: برنامه خاصی هم
 برای مشکالت نداریم

ورزش: سرمربی پیام مشــهد گفت: با جدایی چند بازیکن اصلی، بی 
گمان به مشکل خواهیم  خورد. اکبر خداوردی در خصوص شرایط پیام 
و جدایی پنج بازیکن از این تیم اظهار کرد: باشگاه شرایط مالی خوبی 
ندارد و از آنجا که نمی توانست مطالبات این بازیکنان را پرداخت کند، 
آن ها را کنار گذاشت، وی افزود: شهرداری مشهد ۵۰۰ میلیون تومان  
به حساب باشگاه واریز کرد و 3۰ درصد از قرارداد بازیکنان و کادرفنی 
پرداخت شد. با چند بازیکن برای نیم فصل دوم مذاکره شده که اسامی 
آن ها پس از ثبت قرارداد اعالم خواهد شد. از پولی که به باشگاه واریز شد، 
به بازیکنان جدا شده پولی پرداخت نشد. خداوردی در خصوص ادامه 
روند پیام با جدایی پنج بازیکن اصلی این تیم عنوان کرد: ۱۰۰درصد به 
مشکل خواهیم خورد. این یک امر طبیعی است. برنامه خاصی هم برای 

حل این مشکل نداریم.

ورزش: مجید حسینی مدافع ملی پوش و جوان 
ایرانی باشگاه ترابزون اسپور با وجود نمایش های 
خوب خود در دومین سال از حضور در این باشگاه 
محبوب حاشیه دریای ســیاه به یک باره از سوی 
کادر فنی ترابزونی ها از فهرست کنار گذاشته شد 
تا بنا به ادعای رسانه های ترکیه شوک عجیبی به 
طرفداران »بوردو- ماوی ها« وارد شود.بنا به نوشته 
سایت haberts ترکیه کادر فنی این تصمیم شوکه 
کننده را اتخاذ و آن را به مدیریت باشگاه ابالغ کرده 
است. در خبر کوتاه این سایت نزدیک به ترابزون 
اسپور آمده است: »با انتشار گزارش و آنالیز عملکرد 
دفاعی نیم فصل نخست، مجید حسینی از فهرست 
کنار گذاشته شد و این تصمیم به باشگاه نیز ابالغ 
شــد تا در خصوص جدایی و فروش این بازیکن 

اقدامات صورت پذیرد.
این ســایت ترکیــه ای همچنیــن از انتخاب 
جانشین مجید حســینی هم پرده برداشت و 
ادعا کرد در برنامه های نقل و انتقاالتی زمستان 
۲۰۲۰ نماینده های باشگاه با مدافعی سرشناس 
که سابقه بازی در لیگ انگلیس و فرانسه را نیز 
در کارنامه اش دارد به توافق اولیه رسیده و این 
بازیکن تا پایان هفته رســماً به ترابزون اسپور 
خواهد پیوست.با این تفاسیر باید منتظر ماند و 
دید مجید حسینی که قراردادش با ترابزونی ها 
در انتهای فصل به پایان می رسید با پیشنهاداتی 

که از بوندس لیگا، سری A و اللیگا دارد سرانجام 
چه تصمیمی برای آینــده فوتبالی خود اتخاذ 
خواهد کرد؟ مدافع سابق استقالل و این روزهای 
تیم ملی ایران از دید برخی رسانه های آلمانی و 
ترکیه ای بیشتر از همه به هرتابرلین و فرایبورگ 
در آلمان نزدیک است ضمن اینکه ساسولو ایتالیا 

نیز عملکرد او را به دقت زیر نظر دارد.
نکته جالب در خصوص باشگاه ترابزون اسپور به 
تغییر و تحوالت غیرمنتظره در رأس کادرفنی 
برمی گردد جایی که احمد آقااوغلو مدیرمشهور 
این باشــگاه با برکناری یان کارامان ســرمربی 
بوردو – ماوی ها ترجیح داد از افسانه سابق این 
تیم یعنی حسین چیمشــیر ۴۰ ساله که بین 
سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ نزدیک به هفت سال 
بیش از ۲۲۰ بار برای ترابزون به میدان رفت به 
عنوان ســرمربی بهره ببرد. این مربی جوان که 
برای نخستین بار طعم سرمربیگری را می چشد 
در اردوگاه بلک چند بازی دوستانه برگزار کرد 
و از عملکــرد بازیکنان به خصــوص مجیدی 
حسینی هم رضایت داشت اما سیاست های نقل 
و انتقاالتی او را مجاب کرد تا قید ســتاره ایرانی 
را بزند. با این وجود هنوز موضع رسمی باشگاه 
ترابزون اسپور در قبال اخباری که رسانه ها منتشر 
کردند اعالم نشده و باید منتظر ماند و دید این 
ماجرا برای ستاره ایرانی به کجا خواهد کشید.

خبر شوکه کننده برای ستاره ایرانی
ترابزون اسپور مجید حسینی را کنار گذاشت!

ورزش: کار کالدرون با پرســپولیس تمام شد. با این 
حال شروط او برای ماندن در جمع سرخ ها بی سابقه 
و جالب توجه بود.در نامه ارســالی از ســوی گابریل 
کالدرون به این موضوع اشاره شده که او و دستیارانش 
در تاریخ یکم و پنجم ژانویه قراردادهای خود را فسخ 
کرده اند. )با این حال باشــگاه پرسپولیس در توافقی 
که طی مذاکرات صورت گرفته با کالدرون داشــته، 
این توافق را بدست آورده که طی توافقاتی جدید که 

در ادامه اشاره خواهد شد، مسئله فسخ قرارداد ملغی 
تلقی شود. شاید عجیب ترین شرط گابریل کالدرون 
مربوط به برکناری مدیرعامل وقت باشد؛ جایی که در 
بند ۵ اعالم کرده: پرســپولیس، پس از پرداخت وجه 
قید شده در بندهای 3-۱ و پس از برکناری مدیر عامل 
وقت، آقای ایرج عرب و تیم او، بــرای آقای کالدرون 
بلیت بیزینس برای مراجعت ایشان تهیه نماید.)البته 

احتماالً منظور محمد حسن انصاری فرد است.(

کالدرون در بخش های دیگر از شروط خود خواهان 
پرداخت پاداش های مربوط به بردهای این تیم )هر 
بازی ۱۵۰۰ دالر( در ۴۸ ساعت پس از بازی ها شده 
است. و البته پاداش مربوط به برد در دربی و همچنین 
جام حذفی هم همانند لیگ برتر باید ۴۸ ساعت بعد 

به او پرداخت می شد.
سرمربی آرژانتینی سابق پرسپولیس البته درخواست 
تغییر محل اسکان دو دســتیار خود و حضورشان در 

نزدیکی محل زندگی خود را نیز درخواست کرده بود 
)دستیاران کالدرون پیش از این در محل منزل سابق 

برانکو ایوانکوویچ اسکان داشتند(.
کالدرون در شــرایطی شــروط جدید خود را اعالم 
کرده بود که برخالف دســتیاران خود، در خصوص 
دستیاران ایرانی اش و البته مهرداد خانبان که از زمان 
حضورش تیم در روند نتیجه گیــری قرار گرفته بود 

هیچ درخواستی ارائه نداده بود.

سینا حسینی: تیم فوتبال امید ایران مقابل کره جنوبی شکست 
خورد تا امیدش برای صعود به المپیک توکیو کاهش یابد. دیدار تیم 
فوتبال امید ایران در چارچوب رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو دیروز مقابل تیم امید کره جنوبی به میدان رفت که در پایان 
این دیدار کره جنوبی با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید. با این نتیجه 
صعود کره به مرحله بعدی با ۶ امتیاز قطعی شد. ازبکستان هم دیروز 

۲ برصفر چین را شکست دادند تا کار تیم ملی  ایران سخت تر شود .
  محصول بی کارنامه ها

تیم حمید استیلی و رفقای فاقد کارنامه اش مقابل کره جنوبی 
تن به شکست دادند تا این حقیقت محض برمال شود که سرمایه 
گذاری مدیران فدراسیون پنج ستاره غلط بود و منجر به خلق 
این تراژدی شد تا امیدهای ایران که می توانستند تاریخ ساز شوند 
این گونه در آستانه حذف از ورود به بازی های المپیک قرار بگیرند.

جدا از اشتباهات تاکتیکی کادر فنی تیم المپیک باید به این نکته 
توجه ویژه داشت که محصول امروز پیامد تصمیم گیری غلط 
مدیرانی است که خود را در برهه کنونی عالمه دهر می دانند و 
معتقدند با تصمیمات آنی و بدون پشتوانه خود طلوعی دیگری 

را رقم می زنند.پروسه انتخاب حمید استیلی چه بود؟ او بر اساس 
کدام کارنامه موفق مسئولیت فنی این تیم را قبول کرد؟ اکبر 
محمدی و امیر حسین پیروانی چه کارنامه موفق و ماندگاری 
داشتند که به عنوان دســتیاران او انتخاب شدند؟ امامی فر و 
شاهرودی در کدام دوره ای به عنوان مربی در فوتبال ایران خلق 

موفقیت کردند که به عنوان مربی تیم ملی امید انتخاب شدند؟
اگر حمایت های حسین کالنی و البی با اکبر محمدی در کمیته 
فنی نبود آیا استیلی می توانست فرهاد مجیدی را از کادر فنی تیم 
المپیک حذف کند تا خود به کرسی مربیگری در این تیم تکیه 
زند؟ در پروسه انتخاب زالتکو کرانچار چه عاملی دخیل بود و 

چگونه او به یک باره از گردونه خارج شد؟

امروز دیگر زمانی برای تشکیل کمیته شکست و حقیقت یاب 
نیست بلکه زمان آن فرا رسیده بپذیریم که تفکر اشتباه و غلط 
مدیران ورزش و فوتبال ما زمینه خلق چنین ناکامی را فراهم 
آورد. امــروز زمان عذرخواهی فرا رســیده، عذرخواهی توأم با 
استعفا. فوتبال ما نیاز به اکسیژن دارد و مطمئناً با حضور چنین 
افرادی روزنه های رسیدن اکسیژن برای همیشه مسدود است و 

باید هر روز شاهد یک ناکامی جدید در حوزه ملی باشیم.
بی گمان امروز تیم المپیک ایران ناکام میدان بود و فردا با همین 
روند تیم ملی بزرگساالن ایران صاحب شکستی تاریخی خواهد 
شد چون ما در این مقطع هیچ مدیر دلسوزی نداریم اما تا دلتان 

بخواهد موج سوار قهار داریم.

نیم قرن حسرت المپیک؟

کادرفنی همه را نا امید کرد
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ادب و هنر

تازه های نشر

زندگی و شعر فتح اهلل مجتبایی در یک کتاب 
ایبنا: کتاب »ای رفته های رفته« با محوریت زندگی 
و شــعر فتح اهلل مجتبایی با گردآوری حسن قریبی 
منتشر شد.فتح اهلل مجتبایی، عضو هیئت علمی بنیاد 
دایره المعارف بزرگ اسالمی و همچنین عضو پیوسته 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی را بیشتر به عنوان 
پیشکسوت و استاد عرفان، فلسفه شرق و تاریخ ادیان 
می شناسیم. او در سال ۱۳۵۰دکترای تاریخ ادیان و 
فلسفه شرق را از دانشگاه هاروارد آمریکا اخذ کرد و 

در مرکــز مطالعات ادیان جهان آمریکا، تاریخ تطبیقی ادیان را تحصیل کرد. 
تاکنون بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب، مقاله، شعر و نقد کتاب به  صورت تألیف و 
ترجمه و تصحیح به زبان های فارسی و انگلیسی در ایران و خارج از ایران منتشر 
کرده، اما کمتر کسی به شعر و شاعری او توجه داشته است. حال حسن قریبی، 
مجموعه ای از شعرهای فتح اهلل مجتبایی و زندگی نامه او را در کتابی با عنوان 
»ای رفته های رفته« را در ۱۰۴صفحه گردآوری کرده که توسط نشر »ثالث« 

منتشر شده است. 

 مضامین اجتماعی و عاشقانه 
در » دیوارها آوار به دنیا می آیند«
ادب و هنر: به تازگی مجموعه شعر » دیوارها آوار 
به دنیا می آیند« از »صابرسعدی پور« با سی و هشت 
قطعه شعر توسط انتشارات فصل پنجم منتشر شده 
اســت. این کتاب پس از مجموعه های »کاج های 
لجباز« و »مرزهای جهانگرد« سومین مجموعه شعر 
صابر سعدی پور است که با شعرهایی اغلب متوسط 
و بلندتر از شــعرهای دو مجموعه قبلی شاعر و با 
مضامین اجتماعی، سیاسی و عاشقانه منتشر شده 

است. شعرهایی که اغلب از کشف ســعدی پور از روابط پنهان میان اشیا و 
انسان ها سرچشمه می گیرد و پنجره ای تازه از آنچه هست به روی مخاطب 

می گشاید.
نمونه ای از شعر این مجموعه را می خوانید: 

نشانی خانه ات را
همیشه در جیبم نگه می دارم

می دانم  روزی کسی مرا پیدا می کند و
به تو می رساند

ما همیشه
چیزی باارزش

برای روز مبادا نگه می داریم

 ادب و هنر/مهدیــه قمری  دومین مســابقه 
بین المللي کارتون و کاریکاتور »ترامپیسم« با موضوع 
ترامپ و سیاست هاي دولت آمریکا به کار خود پایان 
داد. این مسابقه در دو شاخه کاریکاتور چهره ترامپ 
و کارتون با رویکردهاي ترامپ در سطح بین الملل و 
البته با اقبال هنرمندان دنیا مواجه شد.  سیدمسعود 
شــجاعي طباطبایي، کاریکاتوریست و گرافیست، 
محمدحسین نیرومند و ســعید صادقي به همراه 
جیتت کاستاناي اندونزیایي و شانکار پامارثي هندي، 
داوري این مسابقه بین المللي را برعهده داشتند. به 
انگیزه این رویداد هنری،  شرایط کشور در روزهاي 
گذشــته و اتفاقاتي نظیر شهادت سردارسلیماني و 
سقوط هواپیماي اوکرایني با سید مسعود شجاعی 
طباطبایــی، مدیر مرکز هنرهاي تجســمي حوزه 
هنري و دبیر پنجمین جشــنواره هنرمقاومت که 
با کاریکاتورهایش به روزهاي اخیر واکنش نشــان 
داده، به گفتگو نشســتیم و از او درباره این مسابقه 
و دغدغه مندی هنرمندان امروز  نسبت به مسائل 

روز پرسیدیم. 

 هنرمندان چگونه باید به مسئله روز واکنش 
نشان دهند که هم اثر ماندگار خلق کنند و هم 

زبان حال مردم باشند؟
بگذارید پاسخ این پرســش را با  مصداق برگزاری 
دومین مسابقه کارتون ترامپیسم توضیح دهم. این 
مســابقه  در حالي برگزار شد که ایران و 79 کشور 
جهان در این رقابت هنري شــرکت کردند. در این 
مسابقه که دومین سال برگزاري خود را مي گذراند 
آثار رشــد کمي و کیفي قابل توجهي داشت. بخش 
مهمي از این مســابقه با موضوع »ترامپ« بود که با 
توجه به اینکه وي شخصیتي منفور میان هنرمندان 
دنیا و آمریکاســت، هنرمندان به شدت نسبت به 
عملکرد ترامپ انتقاد دارند، زیرا وي نسبت به تعهد 
بین المللي، برجام، منع تســلیحات اتمي و گازهاي 
گلخانه اي نظرات غیرمنطقي و اشتباهي دارد، ایران را 
کشوري تروریست مي داند و صراحتاً هم این موضوع 
را عنوان مي کند، بنابراین آثار زیادي با این موضوع 
به دبیرخانه این مسابقه رسید. بیش از 6۰۰ هنرمند 
خارجي و ۲۰۰ هنرمند ایراني در این بخش شرکت 
کردند، امروز در عرصه کارتون و کاریکاتور هنرمندان 
بســیار قوي عمل مي کنند، آن هــا موضوعاتي که 
زیرمجموعه مقاومت مي شود را با خلق آثار متنوع 
مورد توجــه قرار مي دهند، ایــن موضوع مي تواند 
نشانگر به روز بودن هنرمندان و واکنش آن ها نسبت 

به موضوعات روز جامعه باشد.

  اتفاق هایی که مردم جامعه با آن دست به 
گریبان هستند، وقایعی مانند شهادت سردار 
سپهبد شهید قاسم سلیماني و یا اندوه مردم 

در پي حادثه تلخ سقوط هواپیماي اوکرایني 
چقدر مي تواند در مسیر هنر در بعد گرافیک 

تأثیر بگذارد؟
این وقایع بي تأثیر نیستند مثالً وقتي خبر شهادت 
سردار سلیماني منتشــر شد، بسیاري از هنرمندان 
خارجي به هنرمندان ایراني و عرصه مقاومت تسلیت 
گفتند و هنرمندان را در این موضوع ناراحت کننده 
همراهي کردند. وقتي پایــگاه نظامي آمریکا مورد 
اصابت موشــک هاي ایران قرار گرفت، بســیاري از 
هنرمندان خارجي خوشحالي خود را از این موضوع 
اعالم کردند و این اتفاق ها مي تواند سرآغاز تولید آثار 
مختلف در عرصه هنر مقاومت باشد. هنر مقاومت با 
این موضوعات و تعامالت به شــرط استمرار  ادامه 
مي یابد. کشور ما در جنگ رسانه اي و نرم قرار دارد، 
بنابراین باید از ظرفیت هایي همچون هنر مقاومت 

بیش از همیشه کمک بگیریم، هنر مقاومت مي تواند 
فضاي مجازي را براي هنرمندان تبدیل به یک فرصت 

کند و توانمندي این گروه از مردم را شکوفا کند.

 جشنواره هنرمقاومت یکي از عرصه هایي 
است که هنرمندان هنرهاي تجسمي به آن 
توجه دارند. این جشــنواره چقدر از ظرفیت 
هنــري جوانان ایراني در جهــت  رواج هنر 

مقاومت ایراني استفاده کرده است؟
قطعاً جشــنواره ها نقش مهمــي در این خصوص 
ایفا مي کنند، با حضور در جشنواره هاست که پیام 
و هنــر مقاومت به مردم جهان منتقل مي شــود و 
توسعه مي یابد. هنرمندان ما در رشته هاي مختلف 
به خصوص کارتون و کاریکاتور در جشــنواره هاي 
بسیاري شرکت مي کنند، آن ها عالوه بر اینکه آثار 

خود را به جشنواره هاي مختلف مي فرستند، به عنوان 
داور یا مسئول اجرایي یا به عنوان مشاور در اجراي 
جشنواره ها نیز دعوت مي شوند. همچنین بسیاري از 
جشنواره هاي خارجي و مهم در عرصه هنرمقاومت 
فراخوان و دعوت نامه خود را با زبان فارسي منتشر 
مي کنند یا اگر هنرمندان ما در این جشــنواره ها به 
هر علتي شرکت نکنند، جشنواره ها برگزار نمي شود. 
همچنین هنرمنداني داریم که در عرصه هنر مقاومت 
خود به تنهایي یک لشکر هستند و توانمندي باالیي 

دارند.

  مسیري که هنرهاي تجسمي طي مي کند 
چگونه است؟

به دلیل فعالیت مســتمر هنرمنــدان در هنرهاي 
تجسمي و مقاومت، اتفاقات بزرگ و مهمي توسط 

این گروه از مردم رقم خورده و هنرمندان ما به خوبي 
این مســیر را مي شناسند و با علم و آگاهي نسبت 
به آن و موضوعاتي مانند مقاومت آثار خود را خلق 
مي کنند. هنرمندان جوان و شهرستاني راه حضور 
خود را پیدا کرده انــد و فعالیت آن ها ظرفیت هاي 

بسیاري را در این رشته ها فراهم کرده است.
تالش هنرمندان و نقش مؤثر آن ها در ارتقا و توسعه 
هنر بسیار مهم است. در گذشته تولید انیمیشن در 
ایران سخت بود، اما با تالش و خالقیت هنرمندان 
امروز شــاهد تولید انیمیشــن هاي بلند سینمایي 
باکیفیت مطلوب در ســینماها و حضــور آن ها در 
جشــنواره هاي بین المللي هســتیم. هنرمندان ما 
توانمند شده اند، به عنوان مثال ۲۰۰ هنرمند ایراني 
در مسابقه کارتون ترامپیسم شرکت کردند که این 
میزان استقبال خوب سبب شد بخش ویژه اي را با 
جوایز ویژه به آن ها اختصاص دهیم و آثار رسیده به 

این بخش نیز از نظر کمي و کیفي قابل توجه بود.

  با توجه به  این ظرفیت و برگزاری مسابقه 
هایی نظیر مسابقه »ترامپیسم«  دنیا چقدر به 
هنر تجسمي ایران توجه کرده است و این هنر 

در قیاس جهاني چه مسیري را طي مي کند؟
همان طور که پیشــتر اشاره کردم، هنرمندان ما به 
جشــنواره ها، رقابت هاي مهم هنري و ورک شاپ ها 
دعوت مي شوند یا آثار خود را مي فرستند، همچنین 
در برخي رشته ها همچون کارتون و کاریکاتور سرآمد 
هســتند. در گذشــته فقط هنرمندان پایتخت در 
رقابت هاي هنري و مقاومت شــرکت مي کردند، اما 
امروز در سرتاسر ایران هنرمندان صاحبنام و فعالي 
حضور دارند که آثار قابل توجهي را خلق کرده اند و 

جایگاه ویژه اي در هنرهاي تجسمي دارند.

  یکي از انتقادهایي کــه به هنر مقاومت 
مي شود، مردمي نبودن این هنر است. چطور 
از  بیشتري  گســتره  مي تواند  هنرمقاومت 
مردم و انعکاس مسائل آن ها را دربرگیرد و به 

طیفي گرایي متهم نشود؟ 
به نظرم توجه به برگزاري مســتمر جشنواره هنر 
مقاومت مي تواند این هنر را مردمي کند. همچنین 
یکي از دالیلي که جشنواره عمار را مردمي کرد اکران 
فیلم هاي این جشنواره از طریق نهادهاي مردمي بود 
که مي توان در برگزاري جشنواره هنرمقاومت هم از 
این الگو پیروي کرد. هر زمان جشنواره اي از طریق 
ارگان هاي دولتي برگزار شــده با مشکالتي همراه 
بوده، اما جشنواره هایي همچون عمار که فعالیت هاي 
اجرایي آن توســط مردم و جوانان انقالبي و مرتبط 
با نهادهاي مردمي در شهرها و روستاها انجام شد، 
توانست مردمي شود، بنابراین جشنواره هنرمقاومت 
اگر توسط مردم برگزار شود به نتایج بهتري مي رسد.
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دومین دوره مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور »ترامپیسم« به کار خود پایان داد 
در دومین مسابقه بین المللي کارتون و کاریکاتور »ترامپیسم« با موضوع 
ترامــپ و سیاســت هاي دولت آمریــکا یک هزار و 86۴ اثــر کارتون و 
کاریکاتور از 6۲۵ هنرمند دنیا را در چندین مرحله، ارزیابي کردند. اسامی 

برگزیدگان دومین جشنواره بین المللی »ترامپیسم« به این شرح است. 
در بخش کارتون: آنجل بولیگان از مکزیک نفر اول، محمود آزادنیا از ایران 

نفر دوم و رود دیگولیار از برزیل نفر سوم 
در این بخش از آثار سجاد رافعی، مهناز یزدانی، محمود نظری، عارف و 

علی پاک نهاد نیز تقدیر شد.
در بخش کاریکاتور:  دال سی اوهاما از برزیل نفر اول، موسی یو آواشینز 

از برزیل نفر دوم و  آرش فروغی از ایران نفر سوم
در این بخش از آثار ســعید شــمس، همایون بهرامی، حدیث مرادزاده، 

علیرضا ذاکری و علیرضا پاکدل نیز تقدیر شد.
در پایان این مراسم، نمایشگاه آثار برگزیده دومین جشنواره بین المللی 

»ترامپیسم« افتتاح و کتاب جشنواره نیز رونمایی شد.

در حاشیه

چگونگی واکنش هنرمندان به مسائل روز در گفت وگو با سیدمسعود شجاعی طباطبایی  

مردمی شدن، دغدغه همیشگی هنرمندان است

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای ابوالحس��ن  قدمیاری  دارای شناسنامه  5749181561 به شرح دادخواست 
به کالس��ه  350  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان موس��ی قدمیاری    به شناسنامه  611  در تاریخ  98/9/16    در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  ابوالحسن  قدمیاری   فرزند موسی کد ملی 5749181561  ت.ت  1339/3/10 نسبت فرزند مرحوم  
2. حسین  قدمیاری    فرزند موسی کد ملی 1060336820 ت.ت  1350/6/30   نسبت فرزند مرحوم 
3.  طیبه   قدمیاری    فرزند موسی  کد ملی 1060336812 ت.ت 1347/6/5  نسبت فرزند مرحوم     

4.  بتول قدمیاری   فرزند موسی  کد ملی 5749657892 ت.ت 1337/9/1   نسبت فرزند مرحوم
5 .  زهرا   قدمیاری  فرزند موسی کد ملی 5749184048ت.ت 1341/6/7   نسبت فرزند  مرحوم

6. عصمت کاریزی     فرزند  سلیمان   کد ملی 5749410293 ت.ت 1313/11/1 نسبت همسر  مرحوم
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9813071
 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد علی  رحمانی   دارای شناسنامه 5749671887    به شرح دادخواست 
به کالس��ه 349 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  فاطمه   رحمانی  به شناسنامه 168  در تاریخ 1397/10/11  در اقامتگاه دائمی خود 

بد رود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به                    
1. محمد علی   رحمانی   فرزند قاسم  کدملی 5749671887 ت.ت 1339/2/5  نسبت فرزند  مرحوم                      
2.منصوره   رحمانی    فرزند  قاسم  کد ملی 5749671879  ت .ت 1339/2/5 نسبت فرزند مرحوم                     
3. حوران رحمانی    فرزند  قاسم کد ملی  5749186989  ت.ت 1344/2/1   نسبت فرزند مرحوم                            
4.  زهرا  رحمانی    فرزند قاسم  کدملی 5749199487  ت.ت 1351/1/9  نسبت فرزند مرحوم                         
5. قاسم   رحمانی  فرزند رحمن  کد ملی 5749167798   ت.ت 1315/8/1  نسبت همسر  مرحوم                 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9813072
قاضی شورا شعبه  4  شورای حل اختالف شهر خرو  علیرضا  رباطی        

کالسه پرونده : 7/251/98  شعبه 7 شورای حل اختالف خرو شماره دادنامه  
98/10/21-304

خواهان :  محمد نوبهاری فرزند غضنفر ساکن روستای باغشن شهرک مسکونی                                         
خواندگان : 1 – جواد بوژمهرانی فرزند محمد رضا یاکن روستای بوژمهران پشت مسجد جامع 
2- حسین کوشککی فرزند امین اله مجهول المکان                                                                                                                                  
خواسته : الزام خوانده گان به تنظیم سند یکدستگاه پراید 141 مدل 1384 به شماره پالک 849 ب 49 
ایران 32 از حیث مبلغ به ارزش شش میلیون و پانصد هزارتومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی .

گردشکار : بتاریخ 98/10/11 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 7 شورای حل اختالف بخش زبرخان 
به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کالسه 98/196/7  تحت نظر است شورا با مالحظه و 

بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا                                                     

 در خصوص دادخواس��ت آقای  محمد نوبهاری فرزند غضنفر بطرفیت آقایان جواد بوژمهرانی 
و حسین کوشککی بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه پراید 141 مدل 
1384 بشماره پالک 849 ب 49 ایران 32 از حیث مبلغ به ارزش شش میلبیون و پانصد هزار 
تومان با احتس��اب کلیه خسارات دادرسی با توجه به کپی مصدق قولنامه عادی تنظیمی فی 
ما بین جواد بوژمهرانی و محمد نوبهاری و کارت مشخصات وسیله نقلیه و استعالم انجام شده 
از اداره راهنمایی و رانندگی شهرس��تان نیش��ابور که بنام حسین کوشککی مسبوق به سابقه 
بوده و اظهارات خواهان که بیان داشته تقاضای تنظیم سند خودرو موصوف را خواستارم نظر 
به اینکه خوانده گان با وجود ابالغ قانونی و نش��ر آگهی به شماره 9125 مورخ 98/10/11 در 
جلس��ه شورا حضور نیافته و نسبت به مطالب ابراز شده ایراد و دفاعی معمول نداشته و الیحه 
دفاعیه نیز ارایه ننموده است بنابراین شورا دعوی خواهان را ثابت و وارد ندانسته و مستندا به 
مواد  10 و 219 و221 و362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاهای 
عمومی وانقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رس��می و انتقال سندرس��می خودرو به شماره پالک 849 ب 49 ایران 32  و پرداخت هزینه 
دادرس��ی و اخ��ذ محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید رای صادره غیابی ظرف 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��ورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی زبرخان می باشدآ-9813073
سید حسن سامغانی قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف زبرخان                                                 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی                                                 
بدینوسیله به خانم فاطمه حمیدی نیا  فرزند سیف اله   فعال مجهول المکان ابالغ می شود که 
خانم فرشته بوژمهرانی دادخواستی به خواسته تنظیم سند یک دستگاه سواری پژو 206 مدل 
82 به شماره پالک ایران 12 – 444ب44 مقوم به یکصد میلیون ریال به احتساب خسارات 
دادرسی  به طرفیت شما به شعبه هفتم  شورای حل اختالف خرو ارائه و به کالسه 7/194/98 
ثبت و برای روز چهار شنبه  مورخه  98/11/30 ساعت :  16  وقت رسیدگی تعیین گردیده 
است لذا به استناد ماده 73 ق- د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار درج می گردد 

ش��ما می توانید قبل از رس��یدگی به دبیرخانه ش��ورای حل اختالف ش��عبه هفتم  شهر خرو  
مستقر در مجتمع شماره خرو به نشانی شهر خرو پشت کالنتری خرو   مراجعه و با ارئه آدرس 
جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا 

حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد / الف آ-9813074
مسئول دبیرخانه شعبه  هفتم  شورای حل اختالف خرو       

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد 
عادی یا رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و 
تائی��د ق��رار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های 

ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

1-شش��دانگ یکباب من��زل از پالک 130 فرع��ی از 169 اصلی فوق به مس��احت 144/95 
مترمربع ابتیاعی آقای محمدباقر عباس��ی از محل مالکیت رسمی مشاعی رمضان قدرتی برابر 

رای شماره 2096-98 مورخه 1398/10/14-کالسه97-0255
لذا لذا بدینوس��یه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ 
می گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل 
تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نمایدوگواه��ی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحوی��ل دهنددرصورتی که اعتراض در 
مح��ل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائه 
ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود.آ-9813078
تاریخ انتشارنوبت اول1398/10/23        تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/11/08
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد 
عادی یا رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و 
تائی��د ق��رار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های 

ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 154- اصلی اراضی طارمی

1-شش��دانگ یکباب خانه از پالک 70 فرعی از 154اصلی فوق به مساحت 193/88 مترمربع 
ابتیاعی آقای براتعلی فرهادی از محل مالکیت رس��می ش��هرداری بجنورد برابر رای ش��ماره 

2098-98 مورخه 1398/10/14-کالسه97-0506
لذا لذا بدینوس��یه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ 
می گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل 
تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نمایدوگواه��ی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحوی��ل دهنددرصورتی که اعتراض در 
مح��ل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائه 
ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود.آ-9813079
تاریخ انتشارنوبت اول1398/10/23        تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/11/08
علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی مزایده مال غیر منقول کالسه 9600251
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9600251 ش��عبه اجراله:له محمدپ��ور حاجی علیه صولت 
شیخی ششدانگ پالک هزار و نهصد و شصت و نه فرعی از بیست و دو اصلی بخش 7 قوچان 
که س��ند آن ذیل صفحه 167 دفتر 68 به ش��ماره ثبت 10621 بنام مرحوم عزیزاله ش��یخی 
ثبت و سند صادر و برابر تقاضای بستانکار در کالسه مذکور توقیف گردیده است . پالک فوق 
الذکرواقع در آدرس درگز بلوار صیاد شیرازی بعد از تقاطع رازی سمت راست پالکهای 418و 
420 بوده و برابر نظر کارش��ناس شش��دانگ پالک مذکور بصورت یک باب مغازه و س��وئیت 
مس��کونی به مس��احت عرصه و اعیان 72 متر مربع که حدود 20 متر مربع آن در حال حاضر 
مغازه و حدود 52 متر مربع آن یک باب س��وئیت مس��کونی در پشت مغازه ازنوع دیوار آجری 
و س��قف ط��اق ضربی با قدمت حدود 20 س��ال به انضمام امتی��ازات آب و برق و گاز به مبلغ 
2/500/000/000 ریال و مضافا س��هم االرث مدیون در پالک مذکور به ش��رح یک دانگ از 
ش��ش دانگ به اس��تثنا ثمن اعیان پالک فوق الذکر به مبلغ 364/583/333 ریال)س��یصد و 
شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال ارزیابی گردید 
و برابر گزارش مامور اجرا مغازه در تصرف صولت ش��یخی)مدیون پرونده(که به صورت اجاره 
از س��ایر ورثه می باشد و ماهانه مبلغ س��ه میلیون ریال پرداخت می نماید و سوئیت احداثی 
در پالک مزبور در محل در تصرف آقای رحمان شیخی برادر مدیون بوده که هیچ گونه اجاره 
ای پرداخت نمی نماید،می باش��د. لذا مزایده یک دانگ از شش��دانگ به اس��تثناء ثمن اعیان 
پالک فوق الذکر در قبال مبلغ 364/583/333ریال )سیصد و شصت و چهار میلیون و پانصد 
و هش��تاد و س��ه هزار و سیصد و سی و سه ریال( از ساعت 9 الی 12 روز یک شنبه مورخ 20 
/98/11 در شعبه اجرای ثبت اداره ثبت اسناد درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام رضا 7 و 9 

از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ به استثناء ثمن اعیان 
پالک مذکور از مبلغ 364/583/333ریال)س��یصد و شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد 
و س��ه هزار و س��یصد و سی و سه ریال( ش��روع و به با الترین قیمت پیشنهادی نقداًفروخته 
می ش��ود.الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده 
باش��دبه عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداًوصول می 
گردد ضمناًچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ-9813087
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای امید پنهانی دارای شناس��نامه شماره 0749700548 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 98.318 از این شورا در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان مرتضی صادق پور معامله به شناس��نامه 5106 در تاریخ 93.12.2 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 پوریا صادق 
پ��ور معامله دارای کد ملی 0929391578 متولد 87.6.16 محل صدور شناس��نامه مش��هد 
فرزند مرتضی اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362ق 
امور حس��بی یک نوبت اگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و االگواهی صادر خواهد 

شد.%م آ-9813080
 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز

قاسمی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
حوزه ثبت تایباد

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
بخش 14مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن 

محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
خانم س��حر سعید عسکري به شناسنامه ش��ماره 777 کدملي 0943141427 صادره مشهد 
فرزند هوش��نگ در ششدانگ زمین محصور مش��تمل بر انباری به مساحت 303.70 مترمربع 
پالک ش��ماره179 فرعي از 250 اصلي واقع در خراس��ان رضوي بخش 14مشهد حوزه ثبت 

ملک تایباد از محل تمامت مالکیت مشاعی متقاضی و قسمتی از پالک کالسه 98-385
ل��ذا بموج��ب ماده 3 قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
محلی و کثیر االنتش��ار منتش��ر تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض 
داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت 
مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت 
و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عموم��ی مح��ل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9813075
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/8 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه آقای حسین فیضی مقدم فرزندبرات محمد به موجب گواهی حصر وراثت بشماره 
ه��ای 20/900214و98109 ازم��ورث خود مرحوم رمضان فیضی مقدم  به اس��تناد دوبرگ 
استشهادیه گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 39اسفراین منضم به تقاضای کتبی  
جه��ت دریاف��ت س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به ای��ن اداره مراجعه نم��وده ومدعی اند که 
س��ند مالکیت شش��دانگ  پالک 5670فرعی از  13 اصلی  مفروز ومجزی ش��ده از682فرعی  
واقع در قطعه س��ه ش��یروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان فریدون جوان متعلق به مورث 
ایش��ان  می باش��د بعلت  نامعلومی   مفقود شده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده 
که سند مالکیت آن بش��ماره چاپی 207915ذیل دفتر 150صفحه589وشماره ثبت26177 
بنام نامبرده   صادروتسلیم گردیده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئیننامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باش��د بایس��تی ظرف 10روز ازتاریخ 
انتش��ار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل س��ند مالکیت یا سندمعامله رسمی به این اداره 
تسلیم نمائیدبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون 
ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9813070 تاریخ انتشار:98/10/23
صمد ابراهیم زاده / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139804006228000108/1)9800114(
بدینوسیله به المیرا به شماره شناسنامه 821 و شماره ملی 0732608317 متولد 1367/4/26 
و مهال به ش��ماره ملی 0720547636 متولد 1376/4/1 و عنایت اله به ش��ماره شناس��نامه 
17684 و ش��ماره ملی 0778607011 متولد 1362/6/28وزهرا به ش��ماره شناسنامه 95 و 
ش��ماره ملی 0779547861 متولد 1361/1/17 همگی به ش��هرت پاکزاد و همگی فرزندان 
غالمحسن وراث بدهکار پرونده کالسه 139804006228000108/1 که برابر گزارش مامور 
پس��ت ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر س��ند ازدواج 14829-93/3/18 دفتر 
ازدواج 21 درگز. بین ش��ما و مریم مودب ساداتی. تعداد شصت عدد سکه بهار آزادی بدهکار 
می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائی��ه نموده پس از 
تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 
18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رسمی بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه منتشر می گردد ظرف مدت 
ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.آ-9813088
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی درگز 

ناصر حسن زاده

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای شماره 139560306007000988- 95/4/3  - 
هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ 
خانم معصومه سیاوش��ی جامی    فرزند  علی اصغر   به ش��ماره شناسنامه 9683 صادره تربت 
ج��ام در یک   باب منزل  به  مس��احت 247.5 مت��ر مربع  پالک  فرعی از   1161 -   اصلی   
مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ 
خانم علی محمد  عباد عس��کری  محرز گردیده  اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
م��دت مذکور و عدم وص��ول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 

98/231  آ-9813089
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/8

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000902- 1398/10/16  
- هی��ات اول/دوم    موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی 
آقا/ خانم غالمعلی محب سورستانی    فرزند  براتعلی  به شماره شناسنامه 749 صادره تایباد 
در یک   باب س��اختمان مس��کونی   به  مساحت 125.0 متر مربع  پالک 1880 فرعی از   3 
-  اصلی اصلی   مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  
مالک رس��می آقا/ خانم براتعلی چوبدار خداش��ناس  محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نس��بت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 98/232 آ-9813090
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/8

سید مجتبی جواد زاده
 رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام
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