
فریبخوردگان
صفحه توییتری منتســب به مقام معظم 
رهبری در آخرین پست این صفحه، فیلمی 
را در زمینه آشــوب هایی که پس از اعالم 
خبر سقوط هواپیمای اوکراینی، به صورت 
پراکنده در تهران به قوع پیوست، منتشر 
کرد و در ضمیمه آن، به نقل از رهبر انقالب 
نوشت: »آن فریب خوردگانی که یک روزی 
فریاد زدند »نه غزه، نه لبنان« آن ها نه فقط جانشان را فدای ایران نکردند، حتی 
حاضر نشدند راحتی خودشان و منافع خودشان را هم در راه کشور فدا کنند؛ 
آن کسانی که جانشان را فدای ایران کردند باز همین شهید سلیمانی ها بودند«.

فیلمجعلی
به تازگی فیلمــی با عنــوان »گرفتاری 
کودک بلوچســتانی در سیل« در فضای 
مجازی منتشر شــده که حسابی در این 
فضا سر وصدا به راه انداخته است. هرچند 
این فیلم کم و بیش مورد سوءاســتفاده 
شــبکه های ماهواره ای هم قرار گرفته اما 
فیلم جنجالی در اصل مربوط به ســیل 
حدود ســه سال پیش در جنوب آسیاســت و هیچ سنخیتی با ایران ندارد! 
سیلی که سال 2017 در اثر بارش شدید باران و رانش زمین در جنوب آسیا و 
ایالت های شمال و شرق هند، مناطق شرقی و جنوبی نپال و بنگالدش تلفات 

زیادی را به همراه داشت و دست کم جان 7۵0 نفر را گرفت.

پیامیبرایدنیا
سالم نظامی هندبالیست های کشورمان 
در بــازی مقابل بحرین حســابی مورد 
اســتقبال کاربران فضای مجــازی قرار 
گرفته و کاربران هشــتگ #هندبال را در 
واکنش به اقدام ارزشمند هندبالیست های 
تیم ملی، در توییتــر داغ کرده اند. یکی 
از کاربران نوشــته است: »همه ما در هر 
شــغلی که باشیم برای کشورمان مثل یک ســرباز هستیم که به پرچمش 
سالم نظامی می دهد... و اگر بنای دفاع از کشور باشد نشان می دهیم چگونه 
می جنگیم«. کاربر دیگری هم نوشته است:»تمام دنیا پیام این سالم نظامی را 

شنیدند. تمام دنیا فهمیدند که ایرانی برای کشورش جان می دهد«.

سریالجدید»مقدم«
مهدی ســلطانی، با انتشــار پوستری از 
ســریال جدیدش در شــبکه خانگی با 
نام »خــواب زده«، دربــاره جزئیات این 
سریال در اینستاگرامش نوشت: »سریال 
خواب زده به کارگردانی ســیروس مقدم، 
تهیه کنندگی الهام غفوری و نویسندگی 
ســعید نعمت اهلل از یکم بهمن توســط 
مؤسســه تصویر دنیای هنر، سایت سالم سینما و روبیکا منتشر خواهد شد. 
این سریال هر سه شنبه در شبکه نمایش خانگی منتشر خواهد شد. خالصه 
داســتان: رها و همای قصه با دیدن یک خواب مشترک با هم آشنا میشن و 
این شروع ماجراهای عشقی و ورودشان به زندگی یکدیگر است...امید که مورد 

پسندتون قرار بگیره. مواظب خودتون باشید«.

محمدتربتزادهداعش مدت ها پیش از مرگ ابوبکر 
البغدادی به پایان رسیده بود. اصالً آمریکایی ها هرچقدر 
هم که عملیات »کایال مولر« یا همان عملیات کشتن 
ابوبکرالبغدادی را تــوی بوق و کرنا کنند، تقریباً تمام 
دنیا می دانند که البغــدادی به لطف تالش های محور 
مقاومت، مدافعان حرم و ســپاه پاســداران، از مدت ها 
پیش از مرگش، خانه نشین شــده بود. با این همه اما 
غربی ها دلشان می خواهد تار و مار کردن داعشی ها در 
منطقه را بزنند به نام خودشان! به همین خاطر هم بود 
که وقتی سخنگوی داعش حدود سه ماه پیش و پس از 
تأیید شدن خبر مرگ سرکرده این گروهک تروریستی، 
اعالم کرد »ابو ابراهیم الهاشــمی القریشی« جانشین 
ابوبکرالبغدادی خواهد شد، ترامپ بالفاصله در توییترش 
نوشــت که رهبر جدید داعشی ها را خوب می شناسد 
و اجــازه نمی دهد او از ترفیع درجه اش زیاد لذت ببرد. 
رئیس جمهور آمریکا که آن زمان سرمست پیروزی اش 
در عملیات »کایال مولر« بود اما فکرش را هم نمی کرد 
که توسط داعش فریب خورده باشد و رسانه ها چند ماه 
بعد اعالم کنند »القریشی« که ترامپ ادعا می کرد او را 
خوب می شناسد، اصالً وجود خارجی ندارد و فرمانده 

جدید داعش شخصی است به نام »حاجی عبداهلل«!

 مرموز و ناشناخته
تا همین روز گذشــته که گــزارش جنجالی روزنامه 
»گاردین« منتشر شــد، خیلی ها فکر می کردند رهبر 
جدید داعش همان »ابو ابراهیم الهاشــمی القریشی« 
اســت و ارتش آمریکا هم بنا بر ادعای رئیس جمهور 
این کشــور، روز به روز به محــل اختفای او نزدیک تر 
می شــود. گاردین اما روز گذشــته به نقل از دو منبع 
اطالعاتــی غربی اعالم کرد نام کامل ســرکرده جدید 
گروه تروریستی داعش »امیر محمد عبدالرحمن المولی 

الصلبی« است.
نام »المولی« اولین بار همزمان با انتشــار خبر کشته 
شدن ابوبکرالبغدادی در رسانه ها منتشر شد. آن زمان 
نهادهای امنیتی آمریکایی اعالم کرده بودند »القریشی« 

با شخصی به نام »امیر محمد عبدالرحمان المولی« که با 
اسم »حاجی عبداهلل« شناخته می شود در ارتباط است. 
تنها ردی که می شــود از المولی در رسانه ها پیدا کرد، 
مربوط به همین ماجراست و رهبر جدید و ناشناخته 
داعش، مرموز تر از این حرف هاســت که بشود با یک 
جست وجوی ســاده در اینترنت، برایش زندگی نامه ای 
معمولی به سبک سایر رهبران گروهک های افراطی و 

تروریستی نوشت!

 رگ و ریشه ترکمانی
»المولی« باوجود ناشناس بودن در میان رسانه ها و مردم 
جهان، یکی از کلیدی ترین رهبران داعش است که طبق 
گفته »گاردین« نقش کلیدی در پایه ریزی ایدئولوژی 
»خالفت اسالمی« داعشی ها داشته و تا پیش از مرگ 
ابوبکرالبغدادی هم رهبری بخش های مهمی از تشکیالت 

این گروهک تروریستی را به عهده داشته است.
از زندگی شــخصی رهبــر جدید داعــش هم فقط 
همین قدر می دانیم که در »تل عفر« و در یک خانواده 
ترکمانی عراقی به دنیا آمده و یکی از معدود کســانی 
است که اگرچه رگ و ریشه اش به اعراب نمی رسد اما 
ابوبکرالبغدادی او را به عنوان یکی از رهبران رده باالی 

تشکیالت خود پذیرفته است. 
داعشی ها او را بیشتر با نام های مستعار»حاجی عبداهلل« 
و »عبداهلل قارداش« می شناســند. اگر خاطرتان باشد 
ســخنگوی داعش نام مســتعار »ابوابراهیم الهاشمی 
القریشی« یا همان رهبر خیالی داعشی را هم »عبداهلل 
قارداش« عنوان کرده بود. به همین خاطر رســانه های 
غربی حــاال می گویند دلیل اینکــه نیروهای امنیتی 
آمریکا ســه ماه پیش ادعا کرده اند عبداهلل قارداش را 
می شناسند، تشابه اسمی میان این دو شخصیت بوده 

است!

 اردوگاه بوکا
المولی مثل سایر رهبران داعش تحصیلکرده است و از 
دانشگاه موصل و در رشته علوم شریعت دانش آموخته 

شــده است. سابقه آشــنایی اش با ابوبکرالبغدادی هم 
برمی گردد به سال 2004 که توسط نیروهای آمریکایی 
دســتگیر و به زندان »اردوگاه بــوکا« در جنوب عراق 
منتقل شــد. البغدادی آن زمان در اردوگاه بوکا برای 
خودش برو بیایی داشــت و المولی هــم پس از ورود 
به این زندان، جذب ایده های افراطی او شــد. خیلی ها 
می گویند پایه های فکری »خالفت اســالمی« داعش 
همان زمان در اردوگاه بوکا و توسط البغدادی و المولی 

ریخته شد.
بر اساس گفته گاردین، المولی از ماه ها پیش از کشته 
شدن بغدادی، به عنوان جانشین او در نظر گرفته شده 
بود و حتی خود ابوبکرالبغدادی هم صالحیت او را برای 
جانشــینی تأیید کرده بود. کار حتی به جایی رسیده 
بــود که وزارت خارجه آمریکا هــم برای جلوگیری از 
جانشینی احتمالی اش پس از مرگ بغدادی برای سر او 
جایزه ۵ میلیون دالری تعیین کرده بود! داعشی ها هم 
البد از ترس کشته شدن رهبر جدیدشان، ترجیح دادند 
پس از مرگ بغدادی، یک شخصیت خیالی را به عنوان 

رهبر جدید معرفی کنند.

  قتل عام ایزدی ها
المولی در ماجرای قتل عام ایزدی ها در ســال 2014 
نقــش اصلی را ایفا می کرد. البته عالوه بر این، رهبری 
عملیات های جهانی و برون مرزی داعش هم به عهده 

او بود.
رویکرد المولی براساس گزارشی که گاردین به نقل از 
دو منبع اطالعاتی ناشناس منتشر کرده، میدان دادن به 
جوان هاست و قصد دارد از طریق جذب جوان ها، داعش 
را یک بــار دیگر زنده کند؛ موضوعی که کردهای عراق 
هم آن را تأیید کرده اند. یکی از مقام های ارشد کرد، به 
گاردین گفته است: »ما شاهد افزایش حمالت داعش 
از اواسط سال گذشته هستیم که تمرکز آن بیشتر بر 
جنوب قرار دارد. هم اکنون ماهانه به طور متوسط ۶0 
حمله در عراق ثبت می شود که شامل ترورها، بمب های 
کنار جاده ای و حمالت به نیروهای امنیتی می شــود. 
شبکه روستایی گروهک داعش همچنان دست نخورده 
باقــی مانده و در کل، اعضای داعش در عراق همچنان 
حقوق ماهانه دریافت کرده و در مناطق کوهســتانی 

آموزش می بینند«.
با وجود این بســیاری از نظریه پردازها معتقدند داعش 
برای همیشــه به پایان رســیده اســت. به گفته این 
کارشــناس ها حتی اگر بخش هایی از گزارش گاردین 
که ادعا می کند حمله های نظامی داعش یک بار دیگر 
رو به افزایش رفته است را باور کنیم، بازهم هیچ جوره 
نمی شود این حمله های تروریستی پراکنده را به حساب 
پروبال گرفتن دوباره داعشی ها گذاشت. با این همه اما 
افشای هویت رهبر جدید داعش، حسابی در رسانه های 
دنیا خبرساز شده و باید منتظر بمانیم تا ببینیم واکنش 
نهادهای امنیتی داخلی خودمان نسبت به احتمال قوت 

گرفتن دوباره فعالیت های داعش در منطقه چیست.
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با »نهضت ترجمه« ادبیات ایران را به دنیا معرفی کنیم

مردماینجاخیلینجیباند

محسنذوالفقاری:امروز دوباره به منطقه »پالن« اما به قرارگاهی دیگر 
آمدیم. مســئوالن قرارگاه در نمازخانه در حال گفت وگو بودند. پیرمردی 
با ریش پروفســوری از فقر و نداری مردم سیستان و بلوچستان می نالید و 
به گور پدر مستندسازان و رسانه چی هایی که درد مردم را نشان نمی دهند 

صلوات می فرستاد!
آقای حسینی، مسئول قرارگاه مصاحبه اش را با ما، به صورت رسمی، این 
طور شروع کرد: »سیل بهانه ای شد تا به این استان و این مردمان خدمت 
بشــه. به نظرم سیل نعمته. این سیل زحمات وهابیت رو با خودش برد. با 

خدمات دهی نیروهای جهادی وحدت شیعه و سنی بیشتر شد«.
»حاج حســن« آقا هم که انگار مسئول شناســایی و توزیع کمک ها بود، 
به ما گفت: »خیران خودشــون خودسر کار نکنن لطفاً... با قرارگاه ها باید 
هماهنگ باشــن و همکاری کنن... اگه یکی از خیران ۵0 تا بسته کمک 
می کنه، دوســت داره خودش با دست خودش اینو بین سیل زده ها توزیع 
کنه، حرفی نیس، ما هم ۵00 تا بســته کمک رو بهش می دیم تا خودش 
بره توزیع کنه.اما با ما هماهنگ باشــه... احساســی برخورد کردن کار رو 

خراب می کنه«.
مصاحبه ها که تمام می شود، برای شناسایی دیگر روستاها، همراه بچه های 

قرارگاه به منطقه »عورکی« رفتیم. 
کنار اتاق بخشــدار را با پهن کردن پتویی نمازخانه کردیم و نماز جماعت 
خواندیم. یک نفر ماند تا ادامه هماهنگی ها را انجام دهد و ما به روســتای 
»عورکِی مالعبدالرحمن« رفتیم تــا از مردم و امام جمعه منطقه چند تا 
راش بگیریم. در راه از جاده ای کاماًل ویران شــده رد شــدیم. درخت ها از 

ریشه و تیرهای برق از جا کنده شده بودند. 
بعد از گپ و گفتی با مردم سراغ مولوی روستا رفتیم. 

از نحوه توزیع کمک ها تعریف و از گروه جهادی مســئوِل این کار خیلی 
تشــکر کرد. می گفت: »مردم اینجا خیلی نجیبند. وقتی ماشــینی میاد 
وســط روســتا تا غذا توزیع کنه بیشــتر افراد نمیان جلو! بیشتر بچه ها 
میــان که اونا هم یکی بــرا خودش میگیرن و میــرن! این جوری عدالت 
 رعایت نمیشــه! دیشــب که این قدر دقیق توزیع شــد بازم به 2 خانوار 

نرسید«. 
سری هم به مدرســه دینی نیمه تخریب شده  روســتا زدیم. مولوی، در 
کالسی که دیوارهایش ترک خورده بود ایستاد و از فعالیت های مدرسه و 
تربیت نیروهای انقالبی، از کارهای گســترده وهابیت و تروِر)شخصیتی و 

فیزیکی( نیروهای انقالبی گفت.
به قرارگاه که برگشتیم، بچه ها گوسفندی قربانی کرده و به مناسبت شروع 
ایام فاطمیه ایســتگاه صلواتی دور تنها میدان شــهر راه انداخته بودند... 
راســتی موکب داران هم این روزها می توانند فرصت را غنیمت بشمارند و 

سری به سیستان و بلوچستان بزنند.

»گاردین«ازرهبرجدیدداعشرونماییکرد

بلندپروازی تروریست تاریخ گذشته
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ایرانازحقمیزبانیپاپسنمیکشد

 AFC ادامه کارشکنی 
با برجام فوتبالی

روحیهجنگندههندبالیستهایایرانیفراترازبردوباختها
بازتابگستردهایدررسانههایجهانداشت

سالم نظامی به سردار ملی

نگاهیبهعملکردلژیونرهادروالیبالجهان

 پرچمداری بلندقامتان ایران 
در لیگ های بین المللی

کاشتخِمغمراملخبخورد
می آید  صدای خنده  رقیهتوســلی:
از خانــه بغلی... مســی و رونالدو انگار 
-طبقه باال- پا به توپ شــده اند... توی 
اینســتا هم عده ای زن و مــرِد فیگور 
گرفته رو به لنز دوربین هوار می کشند 

خوشبخت ترین اند.
دارم پیش خودم بررســی می کنم که با 

وجود این همه دلیل بزرگ و کوچک برای شــادی، روا نیســت گوشه ای 
دپرس نشســت که یکهو خبرهای بد سرازیر می شوند... عوامل کیک های 
آلوده دستگیر شــدند... سیل ویدئوهای سیســتان... نظر AFC درباره 
نماینــدگان فوتبال ایران در آســیا... و لیز خوردن »بهاره« و شکســتن 

کشکک پای چپش.
میان هجوم خوب و بِد اخبار شــوکه ام که »مالمت خانوم« َسر می رسد و 
ولو نشــده روی کاناپه می گوید: بلللــه، چی فکر کردی پس. تازه به همه 
بدمزه هایی که شــنیدی، این را هم اضافه کن عزیــزم. قرصی که دکتر 
تجویز کرده برایت، 10 تا داروخانه گفتند موجود نیســت. تخمش را ملخ 

خورده.
یــاد »خانجان« می افتم. یاد او که هر بار خیلی خوشــگل می گفت: وقت 
دلتنگــی و وارفتگــی باید رفت امامزاده، پرنــده روح را آزاد کرد. بی برو 

برگرد هم چند بسته نان و خرمای خیرات، تعارف خلق اهلل می کرد.
یاد »آقاجان« که همیشــه مهربان بود، وقتــی غمگین بودیم، مهربان تر. 
که صدای شــعرخوانی نوه همسایه از توی راه پله می پیچد و دوباره روی 

خوش زندگی نصیبم می شود:
دویدم و دویدم به قلکم رسیدم / زدم اونو شکستم تا پول بیاد به دستم/

هیچی نبود تو قلک / به جز یه سوسک کوچک /بگم سوسکه چیکار کرد/ 
ترسید و زود فرار کرد...

می خواهم بروم حال قشــنگم را بچکانم توی گوش های »آبان« جان که 
»مالحت خانوم« با ســبد سبزی وارد می شود. چه چیز از این بهتر؟ کنار 
شــعر تازه ای که می خواهم یاد پسرک بدهم، یک ظرف کوکوسبزی هم 

جایزه بفرستم.
پینوشــت: تصمیم می گیرم پرنده روح را آزاد کنم و لی لی به الالی 
اخم و غم نگذارم، اگرچه زندگی پر از رنج های ناخواســته است. تصمیم 
می گیــرم لبخندم بچکد روی ســبزی ها، پخش شــود روی کوکویی که 
می پزم، تلفنی که جواب می دهم، روی ســاعت 7 و 8 دقیقه شب، حتی 

توی صورت خانومی که دارد اخبار می گوید.

روزمره نگاری

...همینصفحه



امیرمحمد ســلطان پور: در سه سال گذشــته هر گاه 
صحبت از یک اســتعداد ناب برزیلی مطــرح بوده، رئال 

مادرید برای خرید آن دست به کار شده است.
سپیدپوشــان درســت در همان زمانی که وینیسیوس 
جونیور و رودریگو 18 ساله شدند آن ها را خریدند و حاال 
پایتخت نشــینان دوباره به برزیل آمدند و این بار رینییر 

هافبک طراح 18 ساله را از فالمنگو گرفتند. 
رقم پرداختی رئال بــرای او 35 میلیون یورو بوده که 
با وجود صحبت ها در خصوص شــباهت فوق 
العاده او به ســبک بازی اســطوره فوتبال 
برزیل یعنی کاکا اصاًل رقم زیادی به نظر 

نمی رسد.
باشگاه فالمنگو سال فوق العاده ای را در 
2019 گذراند. آن ها در فاصله 12 ماه هر 
جام ممکن در برزیل و آمریکای جنوبی 

را فتح کردند، اتفاقی که از زمان تیم سانتوز به همراه پله 
بی سابقه بود.

 فالمنگــو نزدیک بود جام باشــگاه های جهــان را نیز به 
ویترین افتخــارات خود اضافه کند و فقــط در وقت های 

اضافه در مقابل لیورپول در فینال کم آورد.
برای رسیدن به چنین افتخاراتی مسلماً باید فداکاری های 
زیادی در تیم شده باشد که در مورد فالمنگو این فداکاری 
تعداد بسیار زیاد مسابقه در فاصله ای بسیار کم بود. آن ها 
در سال 2019 در 74 مسابقه به میدان رفتند که میانگین 

هر پنج روز یک بازی بود.
 مسلماً از پس چنین تقویم فشــرده ای بر آمدن نیازمند 
ظهور ســتاره های جوانی مثل رینییر است که بتوانند بار 
سنگین را از دوش بازیکنان اصلی تیم بردارند. او را برای 
نخستین بار در دیدار برگشــت دور یک شانزدهم نهایی 
جام لیبرتادورس مقابــل نماینده اکوادور به جای گابریل 

باربوسای معروف به زمین فرستاد.
 فالمنگو در آن بــازی در ضربات پنالتــی در ماراکانا به 
پیروزی رســید و در نهایت نیز موفق شــد با شکســت 
ریورپالته قهرمان مسابقات شــود. البته نقش رینییر در 
لیبرتادورس آنچنان پر رنگ نبود و درخشش اصلی رینییر 

در مسابقات داخلی اتفاق افتاد.
رینییر در نیم فصل دوم ســری آ برزیــل در 14 بازی به 
میدان رفت که فقط در هشت تا از آن ها از ابتدا در زمین 
بود؛ اما با این وجود آمار بسیار خوب 6 گل و دو پاس گل 
را ثبت کرد که به عنوان یک هافبــک آمار فوق العاده ای 

است.
 او یک رکورد بسیار خوب را نیز در اختیار دارد که از زمان 
نخستین بازی اش برای فالمنگو هیچ وقت تیمش بازنده 
میدان نبوده و 14 پیروزی و یک تساوی کسب شده است.

شهرتی که رینییر کســب کرده قابل درک است. قدبلند، 

سر باال و سرشار از قابلیت های تکنیکی مختلف!
 استایلی که همگان را به شــدت به یاد کاکا ستاره سابق 
آث میالن و البته خرید جدیــد برزیلی دیگر میالن یعنی 

لوکاس پاکوئتا می اندازد.
مسلماً همه ترانسفرهایی به این شــکل ریسکی هستند 
همان طور که وینیســیوس و رودریگو تاکنون بیشــتر از 

جرقه هایی از تواناییشان نتوانستند نشان دهند.
 اما مسلماً چه آن ها و چه رینییر هنوز زمان بسیار زیادی 

برای اثبات خود در اختیار دارند.
 مسلماً او در رئال نیز کم کم به ترکیب اصلی اضافه خواهد 
شــد اما با فرصتی که چند روز دیگر در مسابقات انتخابی 
المپیک در تیم زیر 23 ســاله های برزیــل دارد و حضور 
احتمالی در تابســتان آینده در توکیو، مســلماً پرش او 
می تواند بسیار بزرگ تر از آن چیزی که فکر می کنیم بوده 

باشد و در آینده ای نزدیک به ستاره ای جهانی بدل شود.
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جواد رستم زاده: تیم ملی هندبال مردان ایران در اقدامی تاریخی 
با یک تیر دو نشان زد. هندبالیست های کشورمان که در رقابت های 
انتخابی جهان از دور مقدماتی صعــود و در دور دوم در گروه مرگ و 
زندگی با تیم های پرقدرت قاره همگروه شدند مقابل کویت میزبان 
کوالک کردند. جدا از پیروزی آن ها در دیداری سخت و نفسگیر مردان 
غیور ایران قبل از شروع بازی با دادن سالم نظامی به پرچم سه رنگ 
کشورمان پیامی مهم را به همه جهان مخابره کردند. آن ها به هنگام 
پخش سرود ملی ایران و جلو چشــم همه دوربین های تلویزیونی با 
سالم نظامی خود نشان دادند که در هر حالتی و در هر منطقه از جهان 
که باشند سرباز وطن هســتند و برای تحقق آرمان های جمهوری 
اســالمی ایران از هیچ فداکاری دریغ نخواهند کــرد. این صحنه در 
سالن پر از تماشاگر »ســعد عبداهلل« کویت موجب تعجب و تشویق 
همه هواداران شد. جالب اینکه این سالم نظامی بازتاب گسترده ای در 
رسانه های مختلف و البته در فضای مجازی داشت و خیلی از سایت ها 
و خبرگزاری های دنیا از آن  به عنوان خبری ویژه یاد کردند. تیم ملی در 
حالی برای نخستین بار در تاریخ هندبال موفق شد در خاک کویت که 
سال ها قدرت نخست هندبال آسیا بود به پیروزی برسد که ملی پوشان 
این برد ارزشمند را به روح بزرگ »حاج قاسم سلیمانی« تقدیم کردند. 
در روزهایی که میهن عزیزمان مــورد بی مهری های خصمانه قرار 
گرفتــه و در صحنه ورزش به شــدت تهدید می شــویم رفتارهای 
غیورمآبانه ستاره های ملی بیش از هر زمان دیگری می تواند حقانیت 
و قدرت کشورمان را صادر و ثابت کند. هندبالیست های کشورمان 
در حالی که تعداد اندکی از ستاره های ناسپاس در شرایط سخت با 
تهدید دیگران راه پناهندگی را در پیش گرفته اند گوشه هایی جدید از 
وفاداری به پرچم و وطن را به رخ دشمنان داخلی و خارجی کشیدند. 
بازتاب مفصل حرکت آن ها نشان داد که عرصه ورزش یکی از بهترین 

عرصه ها برای خنثی کردن حیله های دشمنان ایران است. 
ایران یکی از امن ترین مکان ها برای برگزاری بازی های بین المللی 
اســت و این را همین االن می توان در خراسان شــمالی با برگزاری 
دیدارهای بین المللی کشــتی پهلوانی جهان با حضور بیش از 20 
کشور جهان به نظاره نشست. خوشبختانه این روزها شاهد حمیت و 
غیرت تمام ارکان ورزش کشور چه در موضوع بازی در کشور ثالث در 
لیگ قهرمانان فوتبال و چه درمانور سالم نظامی به پرچم در بازی های 
آســیایی هندبال برای دفاع از تمامیت های ارزشی و عرضی ایران 
هستیم. بازی های مقدماتی جام جهانی، المپیک توکیو و بازی های 
باشگاهی در سطح قاره بهترین فرصت برای صدور ارزش ها و نشان 
دادن توانایی های باالی ایران عزیز در تمامی سطوح فرهنگی و امنیتی 
است. اکنون بهترین فرصت برای استفاده از موقعیت های ورزشی در 
عرصه سیاست است. آن ها بر خالف شعارشان سیاست را وارد ورزش 
کرده اند وما با پاتک ورزشی می توانیم این سیاسی بازی های کثیف 

را در عرصه های بین المللی ورزش خنثی کنیم.

سالم نظامی به سردار ملی

اوبامیانگ در راه بارسا؟
ورزش: دیروز دو روزنامه ورزشی کاتالونیا، اسپورت و موندو دپورتیوو در صفحه اول 
خود خبر از دو انتقال قریب الوقوع به بلوگرانا برای پر کردن جای خالی لوییس سوارز 
دادند. در حالی که اسپورت مدعی است بارسا برای پر کردن جای خالی سوارز، تیمو 
ورنر آلمانی را هدف گرفته اما موندو دپورتیوو هــم عکس روی جلد خود را به پیر 
امریک اوبامیانگ اختصاص داده و مدعی است او در ماه ژانویه راهی بارسلونا خواهد 
شد. با توجه به اینکه به دلیل جراحی روی زانوی لوییس سوارز به نظر می رسد او 

حدود6  ماه از میادین به دور خواهد بود.

امباپه: لیورپول شبیه به یک ماشین است
ورزش: ســتاره جوان پاری  ســن  ژرمن به تمجید از تیم تحت هدایت یورگن کلوپ 
پرداخت. کیلیان امباپه درخصوص لیورپول معتقد است: »آن ها شبیه به یک ماشین 
هستند و ریتم خود را پیدا کرده اند. آن ها این فصل در لیگ برتر شکست ناپذیر بوده اند. 
وقتی شما بازی لیورپول را می بینید، همه چیز آسان به نظر می رسد، اما این طور نیست. 
بازیکنان لیورپول روی کارشــان تمرکز دارند و با وجود اینکه هر سه روز یکبار بازی 
می کنند، همواره به پیروزی می رسند. مشکل حاال اینجاست که همه بازی های لیورپول 

را می بینند و آن ها باید دوباره نشان دهند که تیمی قدرتمند هستند.

حمایت مدیران باشگاه منچستریونایتد از سولسشر
ورزش: تداوم نتایج پرفراز و نشیب منچستریونایتد در فصل جاری هم سبب نشده 
تا مدیران این باشگاه انگلیسی اعتمادشان به اوله گنار سولسشر را از دست بدهند. بر 
اساس گزارش نشریه »سان«، جایگاه این سرمربی نروژی در منچستریونایتد حتی 
اگر این تیم در پایان فصل از کسب ســهمیه اروپایی بازبماند ایمن است. بر اساس 
این گزارش، هیئت مدیره باشگاه منچستریونایتد همچنان قصد دارند به حمایت از 
سولسشر ادامه دهند و برای تقویت تیم تحت  هدایت این سرمربی نروژی حداقل در 

پنجره نقل وانتقاالت زمستانی جاری و تابستان آینده اقدام خواهد کرد.

ستین: شاید اینیستا را به بارسلونا برگردانم
ورزش: سرمربی تیم فوتبال بارسلونا در مصاحبه ای متفاوت با سایت این باشگاه 
از عالقه اش برای برگرداندن کاپیتان ســابق این تیم به نیوکمپ خبر داد. کیکه 
ستین در خصوص آندرس اینیستا می گوید: »تا زمانی که اینیستا بازنشسته نشده 
باشد شاید ما هنوز این شانس را داشته باشــیم که او را به تیم برگردانیم«.ستین 
همچنین در پاسخ به اینکه نخســتین بازیکنی که با او در بارسلونا مالقات کرده 
چه کسی بوده نام راکیتیچ را آورد، سپس اعالم کرد مهره وزیر را بیشتر از تمامی 

مهره ها در شطرنج دوست دارد.

سینا حسینی : زمان زیادی برای شــروع رقابت های 
مرحلــه پلی اف لیــگ قهرمانان آســیا باقــی نمانده 
است،هرچند گفته شد که چهار نماینده فوتبال ایران در 
این رقابت ها به دلیل تصمیم کمیته اجرایی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا قصد ندارند در این رقابت ها شرکت کنند، 
اما هنوز به صورت رسمی نمایندگان ایران این موضوع را 

اعالم نکردند تا ابهاماتی در این خصوص به وجود بیاید.
مدیران فدراســیون فوتبال و اعضای فعلی کمیته های 
فعال در کنفدراسیون فوتبال آسیا در تالشند تصمیم 
مذکور را تغییر دهنــد تا نمایندگان ایــران بتوانند از 
حق میزبانی خود ســود ببرنــد و بازی هــا را با همان 
سبک و سیاق ســابق برگزار کنند به همین دلیل عصر 
روز سه شــنبه اعالم شــد، مالقات مدیران عامل چهار 
باشگاه ایرانی با دبیرکل کنفدراسیون قطعی شده و این 
افراد برای مالقات با مسئوالن AFC راهی کواالمپور 

خواهند شد.
به محض انتشــار خبر مالقات ایرانی ها با مدیران ارشد 
AFC برخی محافل خبری مدعی شدند ممکن است 
مشــکل در دقیقه پایانی حل و فصل شود تا نمایندگان 
ایران در پلی آف مقابل حریفان خــود بازی کنند. این 
منابع خبری با استناد به نامه صبح روز سه شنبه مسعود 
سلطانی فر به شیخ ســلمان که اعالم کرده بود آمادگی 
کامل داریــم روز پنجم اســفند در تهران و مشــهد از 
نمایندگان کویت و بحرین در تهران و مشــهد میزبانی 

کنیم و امنیت کامل آن ها تامین خواهد شد!

رزرو هتل ها در قطر!
اما همزمان با این اخبار برخــی گمانه زنی های دیگر از 
تهیه بلیت هواپیما برای بازیکنان شهرخودرو و استقالل 
برای سفر به قطر حکایت داشت، که این موضوع با واکنش 
تند دو نماینده ایران در مرحله پلی اف رو به رو شد.یکی از 
مسئوالن مطلع در این خصوص به خبرنگار قدس گفت: 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اینکه آمادگی داشته باشد 
برای انجام دو بازی نمایندگان ایران در پلی اف در قطر 
استادیوم در نظر گرفته است اما این به این معنا نیست که 

سفر نمایندگان ایران قطعی شود.

جریمه سپاهان و پرسپولیس
از سوی دیگر از آنجا که هنوز زمان تا شروع رقابت های 
مرحله گروهی وجود دارد چنانچه پرسپولیس و سپاهان 
از حضور در مسابقات انصراف دهند به احتمال زیاد تنها 
با جریمــه 30 هزار دالری مواجه خواهند شــد که این 
مسئله به مذاق هواداران اســتقالل و شهرخودرو زیاد 

خوش نیامده است!

CAS مسئله
البته یک مسأله بحث برانگیز دیگر نیز وجود دارد که ممکن 
است به دلیل شکایت به CAS تا قبل از شروع رقابت های 
مرحله گروهی دستور موقت از سوی CAS صادر شود و آن 
وقت احجاف بزرگی در حق استقالل و شهرخودرو صورت 
خواهد گرفت و پرسپولیس و سپاهان به صورت مشروط 

در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شرکت خواهند کرد.

AFC سپاهان و پرسپولیس همچنان در جدول
پس از اعالم تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا مبنی 
بر اینکه در خارج از کشور میزبانی نخواهند کرد سایت 
کنفدراسیون فوتبال نام تیم های شهر خودرو و استقالل 
را از برنامه بازی ها پاک کرده اســت. این دو تیم باید در 
مرحله پلی آف حاضر شوند. برنامه بازی این تیم ها یکم 
بهمن برنامه ریزی شده بود و به دلیل تأخیر در مذاکرات 
صورت گرفته تاریخ جدید برگزاری این بازی ها 5 بهمن 
عنوان شده بود که تیم های ایرانی بار دیگر همگی اعالم 
کردند که در کشور بی طرف میزبانی نخواهند کرد. با این 
وجود هنوز نام تیم های ســپاهان و پرسپولیس که باید 
در مرحله گروهی به میدان بروند هنوز از جدول بازی ها 

پاک نشده است.

آب پاکی AFC روی دست ایران
با این وجود کنفدراسیون فوتبال آسیا دیشب اعالم کرد 
که تیم های استقالل و شهرخودرو به جای ایران باید در 
امارات مقابل نمایندگان کویت و بحرین میزبانی کنند.

البته این احتمال وجود دارد که کشــور قطر میزبانی از 
تیم های ایرانی را نپذیرفته باشد.

نکته جالب تر این اســت که به نظر می رسد AFC به 
درخواســت تضمین ایران برای برگــزاری دیدارهای 
مرحله گروهی و بازی برگشت تیم های ایرانی در خاک 
ایران هیچ اشــاره ای نکرده و احتماالً قصد ندارد چنین 

تعهدی بدهد.
اکنون باید دید تیم های ایرانی که دوشنبه در نامه ای 
به AFC اعــالم کردند کــه به هیچ وجــه حاضر به 
میزبانی در خــارج از ایران نیســتند و از حق میزبانی 
خود کوتاه نمی آیند، چه واکنشی نسبت به این موضوع 

خواهند داشت.
از سوی دیگر با وجود انتشــار خبر سفر مدیران عامل 
باشــگاه های حاضر در رقابت ها بــه کوآالالمپور برای 
مالقات با دبیر کل ای اف ســی باید دید با انتشار این 
خبر آیا آن ها حاضر به انجام چنین سفری خواهند شد 
یا اینکه تهدید خود را مبنی بر کناره گیری از مسابقات 

اجرایی می کنند؟

ورزش: والیبال ایران با داشتن پنج لژیونر در کشورهای 
مختلف به تجربه بازیکنــان بین المللی خود در المپیک 
دل بسته اســت. با اینکه تا دو ســال قبل دستمزدهای 
میلیاردی در لیگ برتر والیبال خیلی از والیبالیست های 
ایرانی را متقاعد کرده بود تا در لیگ داخلی بازی کنند تا 
اینکه به لیگ های اروپایی بروند، در دو سال اخیر با کنار 
رفتن تیم بانک ســرمایه که قراردادهای قابل توجهی با 
ملی پوشان امضا می کرد بازار لژیونر شدن در والیبال بار 

دیگر داغ شده است.

10 لژیونر
ســال گذشــته در حالی که فقط میالد عبادی پور در 
لهستان و معنوی نژاد در ایتالیا بازی می کردند به شکل 
شگفت انگیزی تعداد لژیونرهای والیبال ایران به بیش از 
10 رسید.سعید معروف، مجتبی میرزاجانپور، مرتضی 
شریفی و امیر غفور به ایتالیا کوچ کردند تا به معنوی نژاد 
اضافه شوند.فرهاد قائمی و صابر کاظمی به ترکیه رفتند 
و میالد عبادی پور که همچنان مثل گذشته در لهستان 
حضور داشت.با اینکه به نظر می رسید برای فصل جدید 

باز هم به تعداد لژیونرهای والیبال ایران اضافه شود.

معروف در تورچین
کاپیتان 34 ساله تیم ملی ایران که یک فصل نه چندان 
ایده آل را در ترکیب تیم سیه نای ایتالیا سپری کرد برای 
فصل جدید راهی شرق آســیا شده و در لیگ چین بازی 
می کند. او که پس از رقابت های انتخابی المپیک در چین 
به تهران برنگشت خودش را در تمرینات بایک موتور برای 
شروع سوپرلیگ چین آماده می کند. بی گمان سطح لیگ 
چین از ایتالیا پایین تر است، اما از نظر درآمدی می تواند 

برای کاپیتان تیم ملی ایران یک سال خوب را رقم بزند.

موسوی؛ ستاره در لهستان
او که فصل گذشــته پس از کش و قوس های فراوان در 
تیم پیام مشــهد به میدان رفت برای سال جدید با تیم 
اولشتین لهســتان به توافق رسید. این مدافع ملی پوش 
ایران در ماه های اخیر عملکرد فوق العاده ای در پالس لیگا 
داشــته و هم اکنون صدرنشــین جــدول مدافعان هم 

محسوب می شود.

میالد عبادی پور؛ با ثبات ترین
نه تنها در ترکیب تیم ملــی بلکه میالد عبادی پور در 
ترکیب اسکرا بلهاتوف هم در ســال های اخیر ثبات 
داشــته اســت. این بازیکن باتجربه والیبال ایران که 
قهرمانــی در پالس لیــگا را با این تیــم تجربه کرده 
همواره جــزو بازیکنــان تأثیرگذار اســکرا در لیگ 

لهستان بوده است.

امیرغفور؛ بدشانس محض
پس از درخشــش امیر غفور در تیم مونــزا، برای فصل 
جدید یکی از بهترین تیم های ایتالیا به سراغ شماره 10 
تیم ملی والیبال ایران رفت. با این حال پشــت خط زن 
ایرانی لوبه که تازه در ترکیب تیمش جا افتاده بود دچار 
مصدومیتی جدی شد که غیبت او در انتخابی المپیک 

را هم در پی داشت. 

مرتضی شریفی؛ پیشرفت در ترکیه
او در ابتدای فصل بارها در ترکیب تیم بورسای ترکیه به 
میدان رفته و درخشش خوبی هم داشته است. عملکرد 
شــریفی در ترکیب تیم ملی ایران در انتخابی المپیک 
نشان داد که حضور او در سوپرلیگ ترکیه سبب پیشرفت 

او شده است.

ایران از حق میزبانی پا پس نمی کشد

AFC ادامه کارشکنی
با برجام فوتبالی

نگاهی به عملکرد لژیونرها در والیبال جهان

پرچمداری بلندقامتان ایران در لیگ های بین المللی
ضد  حمله

معرفی سرمربی تیم ملی تا پنج روز دیگر 
ورزش: حیدر بهاروند، سرپرســت فدراســیون فوتبال اعالم کرد که 
ســرمربی تیم ملی فوتبال از میان گزینه های موجود تا پنج روز آینده 
انتخاب می شود. فدراسیون فوتبال در پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی 
فوتبال است که طبق گفته حیدر بهاروند تا پنج روز آینده معرفی خواهد 
شد. سرپرست فدراسیون فوتبال در واکنش به این مسئله که آیا علی 
دایی و امیر قلعه نویی گزینه های سرمربیگری تیم ملی هستند و سرمربی 
تیم ملی حتماً داخلی خواهد بود گفت: بله، هر دو نفر و نفرات دیگری 
گزینه سرمربیگری تیم ملی هستند و یک گزینه خارجی هم داریم. به 

زودی از میان گزینه های موجود سرمربی تیم ملی انتخاب خواهد شد.

استون ویال جدیدترین مشتری طارمی
ورزش: مهاجم ایرانی مورد توجه باشــگاه قدیمی فوتبال انگلیس قرار 
گرفته است. باشگاه استون ویال نسبت به خرید مهدی طارمی، ملی پوش 
ایرانی تیم ریوآوه پرتغال ابراز تمایل کرده اســت. طارمی از زمان ترک 
الغرافه در 13 بازی 6 گل برای تیم پرتغالی به ثمر رسانده و اکنون دین 
اسمیت، سرمربی استون ویال اعالم کرده پس از نزدیک شدن به جذب 
ساماتا، بازیکن خنت طارمی را به عنوان دومین خرید تهاجمی مدنظر قرار 
داده است. باشگاه در نظر دارد او را به عنوان مهاجم دوم در اختیار بگیرد.

قرارداد »آنتونی استوکس« با پرسپولیس امضا شد 
ورزش: مهاجم ایرلندی مدنظر یحیی گل محمدی کلیات قرارداد خود 
با باشگاه پرسپولیس را امضا کرد. آنتونی استوکس صبح دیروز در البی 
هتل محل اقامت خود در دبی امارات با مســئوالن باشگاه پرسپولیس 
جلسه ای داشــت تا درباره جزئیات قرارداد خود صحبت کند. مهاجم 
ایرلندی پرســپولیس که یکشنبه گذشــته امضای الکترونیکی خود 
را برای عقد قرارداد با پرســپولیس انجام داده بــود حاضر به انعطاف 
در دریافت مبلغ اولیه قرارداد خود شــد تا تهیه بلیت تهران برای او و 
مدیر برنامه هایش در دستور کار باشــگاه قرار گیرد. قرارداد استوکس 
با پرسپولیس 6 ماهه اســت و در صورت توافق طرفین یک فصل دیگر 

تمدید می شود. 

تمجید روزنامه پرتغالی از مهرداد محمدی
ورزش: روزنامه مشهور ورزشی پرتغال به تمجید از مهرداد محمدی، 
بازیکن خط حمله تیم آوِس پرداخت.  به نقل از روزنامه Abola پرتغال، 
مهرداد محمدی یکی از بهترین فصول خود را اکنون در تیم آوِس سپری 
می کند. این مهاجم ایرانی در باالترین ســطح فنی خود قرار دارد و در 
17 بازی فصل جاری تیم آِوس هفت گل به ثمر رسانده است. ثبت این 
رکورد با عملکردش در دو فصل اخیر که پیراهن تیم سپاهان ایران را بر 

تن داشت همخوانی می کند.

مرادمند: با انگیزه تمرین می کنیم
ورزش: محمدحسین مرادمند، مدافع تیم شهرخودرو مشهد در حاشیه 
تمرینات این تیم گفت: شــرایط تیم خیلی خوب است. پس از رفتن 
آقایحیی همه ما ناراحت شــده بودیم. به هرحال ما در یک سال و نیم 
اخیر روزهای خوبی با ایشان داشتیم اما در نهایت همه باید قبول کنیم 
که فوتبال حرفه ای شده و طبیعی است که باید انتظار هر اتفاقی را در 
آن داشت. به هرحال باید قبول کنیم آقایحیی از شهرخودرو رفت. او در 
ادامه گفت: این روزها تمرینات خوبی با آقای سرآسیایی داریم. تیممان 
االن بسیار باانگیزه است تا بتواند در بازی های نیم فصل دوم حضور پیدا 

کند و بتواند به نتایج خوب خود ادامه دهد. 

 دیپورت گزینه پرسپولیس 
در تست پزشکی استقالل!

آی اسپورت : گفته می شود باشگاه اســتقالل پیش از » برنی ایبینی« با 
»مادیبو مایگا« نیز برای حضور در این باشگاه به توافقاتی دست یافته بود. 
ماجرا زمانی جالب تر می  شــود که بدانیم این هافبک اهل مالی در نقل و 
انتقاالت تابستانی مورد توجه باشگاه پرسپولیس نیز قرار گرفته بود و بعد از 
حضور در تهران و تست پزشکی رد شده بود! باشگاه استقالل اما بی توجه 
به این موضوع و سابقه عدم قبولی این بازیکن در تست پزشکی بار دیگر با او 
مذاکره کرد و این بار به قصد آبی پوش کردن این هافبک مالیایی مقدمات 
حضور او در تهران را فراهم کرد. حضور بی سر و صدای مایگا در تهران که به 
نظر می رسد بی ارتباط به ماجرا عدم توافق و مشکالت پزشکی او در زمان 
مذاکره با پرسپولیس نداشته باشد، بار دیگر با همان پاسخ تست پزشکی 
همراه شده است و این بازیکن با این شرایط نتوانست با استقالل نیز به توافق 

دست یابد و بار دیگر تهران را بی نتیجه ترک کرد.

منهای فوتبال

 نام گذاری کاروان پارالمپیک به نام
»سردار دل ها« 

ورزش: کمیته ملی پارالمپیک ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی 
دولت آمریکا در ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
و به منظور ترویج و گسترش مکتب ســلیمانی نام »سردار دل ها« را 
برای کاروان فرهنگی، ورزشی ایران در بازی های پارالمپیک توکیو 

2020 برگزید.

علیزاده در بن بست
ورزش: پس از ابراز تمایل کیمیا علیزاده برای شــرکت در مسابقات 
المپیک با پرچم آلمان، این کشور نیز از این همکاری استقبال کرد. 
اما روزنامه فرانکفورتر آلگماینه نوشته بعید است او بتواند در المپیک 
توکیو برای آلمان به میدان برود. حتی در صورت حل مشکل اقامت 

و موافقت کمیته ملی المپیک ایران.

 یزدانی، تنها صدرنشین ایرانی
 رنکینگ جهانی

ورزش: رنکینگ اتحادیه جهانی که در قرعه کشی مسابقات جهانی و 
المپیک تأثیرگذار است پس از برگزاری رقابت های بین المللی ایتالیا 

اعالم شده است.
در این رنکینگ که در اوزان المپیکی اعالم شده فقط حسن یزدانی 
از ایران در بین نفرات برتر وزن خود قرار دارد. این نابغه کشتی ایران 

صدرنشین وزن 86 کیلوگرم است.
 حسن یزدانی پس از گذراندن دوران نقاهت حاال تمرینات بدنسازی 
خود را برای بازگشت به تشک آغاز کرده است.البته صعود چشمگیر 
محمدحســین محمدیان به رده هشــتم وزن 97 کیلوگرم پس از 
قهرمانی در ایتالیا هم با توجه به محرومیت چهار ساله این کشتی گیر 

در نوع خود جالب توجه است.

رئیس فدراسیون بسکتبال: 
اطالعاتی درباره شرط    بندی به ما داده اند

ورزش: رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: اطالعاتی در مورد شرط 
بندی در مســابقات لیگ به ما داده اند و در حال رصد کردن بازی ها 
هستیم.رامین طباطبایی گفت: یکی دو سال گذشته صحبت هایی 

در این زمینه می شد.
 امســال هم ما داریم. تیم ها را مانیتورینگ و نتایج آن ها را بررسی 
می کنیم. اطالعاتی در این زمینه از لیگ یک و لیگ برتر به ما داده اند. 
ممکن است در لیگ دو هم باشد. ما هنوز مستنداتی نداریم اما رصد 
می کنیم تا اگر نتایج تیم ها به شکلی رقم می خورد بتوانیم تحقیقات 
بیشــتری کرده و عوامل را پیدا کنیم. درباره بازیکنان بیشتر به ما 

اطالعات داده اند.

آغاز تنیس روی میز انتخابی المپیک
ورزش: رقابت هــای تنیــس روی میــز انتخابی المپیــک از فردا 
چهارشنبه در پرتغال آغاز می شود و تنیس روی میز کشورمان نیز 
یکی از 36 تیم حاضر در این رقابت ها خواهد بود. تیم ملی کشورمان 
برای حضور در ایــن پیکارها اردوهایــی را در بابل و مجارســتان 
برگزار کرد و با پنج بازیکن )نوشــاد و نیما عالمیان، امین احمدیان، 
امیرحسین هدایی و حمیدرضا طاهرخانی( به مصاف حریفان خواهد 
رفت. طبق قرعه کشی صورت گرفته تیم ملی ایران در دور نخست با 
قرعه استراحت روبه رو بود و در مرحله دوم باید به مصاف اسلوونی 
برود.این رقابت ها به صورت تک حذفی خواهد بود و در پایان 9 تیم 

نخست جواز حضور در المپیک 2020 توکیو را کسب خواهند کرد.

جام اتحادیه فرانسه
رنس - پاری سن ژرمن

    چهارشنبه 2 بهمن - 23:30 زنده از شبکه ورزش

جام حذفی ایتالیا
یوونتوس - آاس رم

 چهارشنبه 2 بهمن - 23:15 زنده از شبکه سه

ورزش در سیما

با خرید رینییر از فالمنگو 
با 35 میلیون یورو

 کاکای جدید
 به رئال آمد

سالم نظامی هندبالیســت های کشــورمان به پرچم ایران در 
خاک کویت سبب شد تا همه نگاه ها به حرکت ارزشمند آن ها 
دوخته شود. در همین رابطه با علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون 
هندبال کشورمان گفت و گوی کوتاهی انجام دادیم  که در زیر 

می خوانید:

حرکت ارزشمند ملی پوشان در بازی حساس با 
کویت همه را خوشحال کرد.

ما همه سربازان وطن هستیم و در شرایط سخت این روزها باید 
تمام تالشمان را برای سرفرازی کشورمان نشان دهیم. بازیکنان 
تیم ملی ســالم  نظامی دادند تا ثابت کنند چه در ورزش و چه 

سایر صحنه ها به عنوان سرباز وطن جانفشانی می کنند.

رمز پیروزی بزرگ در کویت را چه می دانید؟
قبــل از هرچیزی بایــد بگویم با توجــه به برگزاری مراســم 
گرامیداشت شــهادت سپهبد قاسم ســلیمانی در فدراسیون، 
ملی پوشان این پیروزی را به روح ســردار دل ها و همراهانش 
تقدیم کردند. امیدوارم روح سردار عزیز و همراهانش و شهدای 
هواپیما همه شاد شده باشند. تیم ملی از نظر روحی در شرایط 
بسیار خوب قرار داشت و با همت و تالش همه بازیکنان موفق 
شــدیم کویت را برای نخســتین بار در خاک خودش شکست 

دهیم.

نظرتان در مورد فشار برای بازی در کشور ثالث برای 
تیم های باشگاهی چیست؟

ایران از همان کشورهایی که برای بازی در کشور ثالث فشار می 
آورند امن تر است. این را خودشــان هم در تمام این سال ها به 
چشم دیده اند. متأسفانه فشارهای سیاسی در ورزش سبب شده 
که کشورما در این ماجرا مظلوم واقع شود و وظیفه همه ماست 
که در عرصه های بین المللی حقانیت خود را با پیروزی ها و اثبات 

وفاداری خود به وطن این حربه ها را خنثی کنیم.

فکر می کنید به تیم ملی صعود کنید؟
ما اول راه هستیم و بازی های حساسی در پیش داریم. امیدوارم 

با دعای مردم نتیجه خوبی بگیریم.

رئیس فدراسیون هندبال:
 پیروزی بزرگ را تقدیم

 به روح سردار دل ها کردیم

محمدرضا خزاعی: ساعت 21 روزشنبه 28 دی ماه، 
زمانی که سوت پایان آخرین بازی مرحله مقدماتی 
نوزدهمین دوره مســابقات هندبال قهرمانی مردان 
آسیا انتخابی جهانی 2021 مصر بابرتری »20-17« 
کویت برابر امارات به صدا درآمد و مشخص شد که تیم 
ما درمرحله دوم باید با تیم های کویت، قطر و کره جنوبی 
بازی کند آنچه درذهن همه هندبالی ها متصورشد بازی 

درگروه مرگ بود.
 درســت هم بود چــرا کــه از 18 دوره قبلی این 
رقابت ها، 16 عنوان قهرمانــی را همین تیم های 
گروه ما کسب کرده بودند! کره جنوبی با 9 عنوان 
قهرمانی، کویت با چهار عنوان اولی و قطر با سه بار 
ایستادن درسکوی نخســت قهرمانی آسیا جایی 
برای حرف گفتن از شانس تیم ملی هندبال ایران 
باقی نگذاشــته بودند. به ویژه آنکه یکی از این سه 

تیم یعنی کویت میزبان هم بود.
اما غافل از اینکه تیم ملی هندبال ایران اسب خود 
را برای به زیرکشیدن این قهرمانان گذشته آسیا 

زین کرده است.
6 لژیونرهندبال ما کــه درتیم های مطرح اروپایی 
هرچند خیلی دیــر به جمع ملی پوشــان اضافه 
شدند. اما بازیکنان حاضر درلیگ خودمان و به ویژه 

جوان ها خیلی زود با این بزرگان هماهنگ شدند 
و درمــواردی به جای این مردان بــه خوبی انجام 

وظیفه کردند.

عبور از کویت، توقف مقابل قطر
نخستین مصاف شاگردان حبیبی در مرحله دوم با 
کویت میزبان بود. سالن سعد عبداهلل شهرکویت، 
مملو از تماشاگران کویتی بود که آمده بودند پس 
ازچند ســال محرومیت شــاهد درخشش دوباره 
محبوب ترین ورزش کشورشان باشند. نکته عجیب 
اینجاســت که حدود 3 هزار نفر هم پشت درهای 
بسته سالن ماندند. گفته می شود تعداد زیادی از 
این افراد هواداران تیم ملی هندبال ایران بودند که 
اجازه حضور در سالن به آن ها داده نشد. پیش از این 
هم کویتی ها روادید دو بازیکن ایران را برای حضور 

در مسابقات به موقع صادر نکرده بودند. 
با این حال تیم ملی کشورمان موفق شد با نتیجه 28 
بر 24 به پیروزی بزرگ برسد. تیم ملی کشورمان شب 
گذشــته بازی دوم خود را دراین مرحله مقابل قطر 
برگزار کرد که این بازی با نتیجه 31 بر 25 به سود قطر 
به پایان رسید. تیم ملی هندبال پنجشنبه 3 بهمن به 

مصاف کره جنوبی خواهد رفت.

پیروزی تاریخی در خاک کویت
کارشکنی میزبان نتیجه نداد 

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 س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139860306007000929- 98/10/26  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات 
مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم علی محمد محمد زاده مش��هد ریزه ئی   فرزند محمد   به ش��ماره شناسنامه 
0721109896 صادره از تربت جام در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل   به  مساحت 176.40 متر مربع  
پالک  6فرعی از 3-اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ 
خانم جلیل کریمی تیموری سهم ارث ثریا حقیر محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/245 آ-9813483
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
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 س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139860306007000912- 98/10/24  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات 
مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم لیال جوان مرد   فرزند سبحان   به شماره شناسنامه 126 صادره از تربت جام 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل   به  مساحت 176.40 متر مربع  پالک  6فرعی از 3-اصلی   مفروز 
و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم جلیل کریمی تیموری 
سهم ارث ثریا حقیر محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/246 آ-9813485
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
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 139860306007000916- 98/10/24  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم سید مجتبی موسوی نژاد  فرزند سید محمد مهدی   به شماره شناسنامه 1117 صادره 
از  در  یک باب منزل   به  مساحت 123.30 متر مربع  پالک  5فرعی از 3-اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  
خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم درجان افشاری امیر آبادی  محرز گردیده  است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 98/247 آ-9813486
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
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 139860306007000919- 98/10/26  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم عبدالرحمن جامی االحمدی   فرزند محمد ناصر   به ش��ماره شناس��نامه 306 صادره 
تربت جام از  در  یک باب منزل   به  مساحت 161.75 متر مربع  پالک  فرعی از 985و979-اصلی   مفروز و مجزی 
شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم درجان افشاری امیر آبادی  محرز 
گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/248 آ-9813487
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
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 س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139860306007000928- 98/10/26  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات 
مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم عبدالوهاب احمدی میش مست تیموری فلورزه  فرزند امیر محمد    به شماره 
شناسنامه 280 صادره از تربت جام در  یک باب منزل   به  مساحت 147.45 متر مربع  پالک  فرعی از 167-اصلی   
مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم غالم محمد و شاه 
محمد محرمی  محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
و در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/249 آ-9813488
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
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 139860306007000917- 98/10/24  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم غالم احمد مرادی  فرزندگل  محمد   به شماره شناسنامه 716 صادره از تربت جام در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه   به  مساحت 165 متر مربع  پالک فرعی از 864-اصلی   مفروز و مجزی 
ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم اسماعیل سراج احمدی  محرز 
گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/250 آ-9813489
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
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 139860306007000918- 98/10/24  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم مهناز مرادی میش مست تیموری  فرزند غالم نبی    به شماره شناسنامه 320 صادره 
از تربت جام در  یک باب منزل   به  مس��احت 170.80 متر مربع  پالک 1880فرعی از 3-اصلی   مفروز و مجزی 
شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم دین محمد ایرانی علی خواجه و 
جان میرزا خویردی محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 98/251 آ-9813490
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای شماره 139860308001003513 � 1398/09/30 هیئت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض خانم فاطمه اکبری   فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه4 وشماره ملی 06519966181 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 280/48 متر 
مربع بپالک 34فرعی از 64  � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی  محرز گردیده 
اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9812842
تاریخ انتشار نوبت اول :  1398/10/17                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/11/02
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/17

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 س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139860306007000927- 98/10/26  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات 
مالکانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم امنه سربزی  فرزند عبداله   به شماره شناسنامه 124 صادره از تربت جام در  
یک باب منزل   به  مس��احت 365 متر مربع  پالک 4 فرعی از 3-اصلی   مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان 
رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم عبداله س��ربزی  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 نسبت به صدور سند 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 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 98/252 آ-9813491
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
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 
رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000860- 98/10/7  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم محمد علی حیدری  فرزند حسن    به شماره شناسنامه 1 صادره از تربت جام در  یک 
باب منزل   به  مساحت 294.5 متر مربع  پالک  178فرعی از 57-اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان 
رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم حسین نجفی قره چماق  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 سند 
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، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 98/253 آ-9813492
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/17
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سندرسمی نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
سید حسین حسینی در یک قطعه باغ پالک 30 فرعی از 33 اصلی بخش 4 واقع در اراضی محمداباد )ابعاد ملک 
ب��دون اینکه تغییری یابند از 4600 متر مربع ب��ه 4957.25 مترمربع به میزان 357.25 مترمربع افزایش یافته که 
علت افزایش اشتباه در تعیین مساحی در زمان نقشه برداری و صدور سند مالکیت بوده و تجاوزی به حدود مجاورین 
صورت نپذیرفته و با اصالح سند حقی از کسی تضییع نمی گردد و افزایش مساحت داخل در محدوده سند مالکیت 
می باش��د( باغ فوق الذکر از محل مالکیت سید عباس حسینی و سکینه خروی و امیر مرشدلو و سیدعلی حسینی 
محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها 
منتش��ر و درروس��تا ها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد 
بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید 
حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9813466  تاریخ انتشار 98/11/2
سید حسن پورموسوی 

رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اس��معیل صداقت نژاد فرزند محمد باقر به ش��ماره شناسنامه 672 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به 
مس��احت 317/32 متر مربع در قس��متی از پالک 27 فرعی از 137 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی تلخ زنج 
قدمگاه از محل مالکیت خود متقاضی و حلیمه بیگم پوست فروشان محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در 

صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 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 یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از 
تنظی��م اظهار نامه حاوی تحدید حدودمرات��ب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع 
می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید . آ-9813467
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/17

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اس��معیل صداقت نژاد فرزند محمد باقر به ش��ماره شناسنامه 672 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به 
مس��احت 296/97 متر مربع در قس��متی از پالک 27 فرعی از 137 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی تلخ زنج 
قدمگاه از محل مالکیت خود متقاضی و حلیمه بیگم پوست فروشان محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 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 یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از 
تنظی��م اظهار نامه حاوی تحدید حدودمرات��ب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع 
می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید .آ-9813471
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/17

سید حسن پورموسوی 
رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اس��معیل صداقت نژاد فرزند محمد باقر به ش��ماره شناسنامه 672 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان به 
مس��احت 144/33 متر مربع در قس��متی از پالک 27 فرعی از 137 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی تلخ زنج 
قدمگاه از محل مالکیت خود متقاضی وحلیمه بیگم پوست فروشان محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 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 یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد ش��د وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از 
تنظی��م اظهار نامه حاوی تحدید حدودمرات��ب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع 
می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید .آ-9813472
تاریخ انتشار نوبت اول: 02 /1398/11      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/17

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 567 فرعی از 88-اصلی واقع در بخش دو سیستان  
قریه کرباسک  مورد تقاضای نوروز علی فارسی فرزند قربان و غیرو که تاکنون بعمل نیامده است لذا بر حسب تقاضای 
کتبی نامبرده تحدیدحدود در روز سه شنبه 98/11/29 در محل شروع و به عمل خواهد آمد بدینوسیله به اطالع 
مجاورین و مس��تدعی ثبت پالک فوق می رس��اند تا در روز تعیین ش��ده در محل حضور بهم رسانند در صورتیکه 
مستدعی ثبت پالک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق اظهار مجاورین برابر ماده 
15 قان��ون ثبت بعمل خواه��د آمد و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبتی مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت می 
باید توس��ط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض بمرجع ثبتی با تقدیم دادخواس��ت بمرجع ذیصالح 
قضایی صورت پذیرد گواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تس��لیم و رس��ید دریافت دارد و اال حق او 

ساقط خواهد شد. تاریخ انتشار:چهارشنبه 98/11/2 م الف:1410 آ-9813465
مهدی پهلوانروی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل
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ادب و هنر

تازه های نشر 

خبر

 عالوه بر جشنواره 
از وام و مدرک معادل هم انصراف بدهید

چهاردهمین جشنواره شعر فجر شنبه 12 بهمن سال جاری و در نخستین روز 
دهه فجر در زاهدان مرکز استان سیستان وبلوچستان به کار خود پایان خواهد 
داد. جشــنواره امسال با برنامه ریزی خوبی همراه بود. انتخاب به موقع دبیران 
اجرایی و علمی  جشــنواره و نیز هیئت داوران بخش های مختلف موجب شد 
دوهفته به پایان جشنواره، جلسات تخصصی برای انتخاب برگزیدگان به نتیجه 
برسد و نامزدها و برگزیدگان مشخص شوند. اگرچه امسال به دلیل مشکالت 
مالی امکان برگزاری محافل شعری زیادی برای جشنواره مقدور نشد و به جز 
افتتاحیه جشــنواره در اصفهان، یک محفل شعر دیگر در کرمان و بر سر مزار 
سپهبد شهیدسلیمانی برگزار شد و قطار جشنواره با همین دو محفل به ایستگاه 

پایانی خود در زاهدان رسید.
یکی از مسائلی که امسال برگزاری جشنواره را تحت تأثیر نسبی قرار داد، انتشار 
فهرســتی از شــاعرانی بود که اعالم کرده بودند در جشنواره حضور نخواهند 
داشت. ماجرا از آنجایی شروع شد که یکی از شاعران مقیم شهرستان با ارسال 
درخواستی برای پیوستن به کمپین تحریم جشنواره فجر از شاعران دعوت کرد 
این جشــنواره و دیگر جشنواره های دولتی را تحریم کنند. این شاعر که خود 
در بســیاری از جشنواره ها و کنگره های شعر دولتی در سال های قبل شرکت 
کرده بود و حائز رتبه هم شده بود، از دیگر شاعران خواسته بود به عنوان داور و 

شرکت کننده در جشنواره شعر فجر حضور نیابند.
این پویش زمانی اعالم شــد که هیئت داوران جشــنواره انتخاب شده بودند و 
سرگرم داوری آثار بودند در نتیجه همه کسانی که به این پویش پیوسته بودند 
عمالً داور جشنواره نبودند. به عبارت دیگر کســانی اعالم کرده بودند داوری 
جشنواره را نخواهند پذیرفت که به عنوان داور جشنواره انتخاب نشده بودند. 
تنها یکی از شــاعران اعالم کرد که پیشتر داوری به او پیشنهاد شده، اما او نه 
حضور و نه داوری کتابش را در این جشنواره دولتی نپذیرفته است. البته این 
شاعر قبالً برگزیده جشنواره دولتی پروین اعتصامی  شده بود و اعتراضی به این 

جشنواره دولتی خاص نداشت.
برای شرکت در این دوره جشنواره شعر فجر کسانی امکان حضور داشتند که 
در سال 1397 کتاب در حوزه های شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و نقد 
شعر منتشر کرده بودند. نکته جالب توجه این است که کسانی در این پویش 
شرکت کردند که در این سال کتاب شعری منتشر نکرده بودند. از این جالب تر 
اینکه کسانی که حتی کتاب شعری منتشر نکرده بودند یا در ایران نبودند هم 
جشنواره را تحریم کردند. به عبارت دیگر کسانی که نمی توانستند در جشنواره 
شــرکت کنند، در جشنواره شرکت نکردند! خوب بود اگر دوستان شاعر قصد 
انجام یک حرکت مدنی اعتراضی داشــتند، دست کم در این اعتراض مدنی از 
شیوه فریب و جعل استفاده نمی کردند. خوب بود یکی از اعضای هیئت علمی  
جشنواره که اعالم کرد از جشنواره کنار کشیده است، با صداقت می گفت زمانی 
از کار در هیئت علمی جشنواره کنار کشیده که این هیئت با انتخاب دبیر و داوران 

دیگر عمالً به کار خود پایان داده بود.
خیلی خوب اســت شاعرانی که امروز با صدای بلند اعالم کرده اند از حضور در 
جشنواره های دولتی انصراف داده اند، بیان کنند این انصراف برای همیشه است؟ 
یعنی ســال آینده که کتابی منتشر کردند، باز هم در جشنواره نخواهند بود؟ 
ضمناً خوب است با صراحت بگویند این انصراف شامل همه ارتباطات با وزارت 
ارشــاد است؟ شامل وام اهل قلم، بیمه نویسندگان و درخواست مدرک معادل 
هم می شود؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم خوب است میزان دریافتی ها از 
وام های اهل قلم و اعطای مدرک معادل را با شفافیت اعالم کند تا مشخص شود 

این اعتراض ها و تحریم های هیجانی چقدر صادقانه و واقعی است.

 ادب و هنر/جواد شیخ االسالمی  افتتاحیه 
نمایشگاه کتاب های ترجمه شده انتشارات سوره 
مهر با عنوان »نهضت ترجمه« با حضور عبدالحمید 
قره داغی، مدیرعامل انتشارات سوره مهر و محسن 
مؤمنی شریف، رئیس حوزه هنری و فعاالن حوزه 
نشر و کتاب برگزار شد. در این نمایشگاه که از 30 
دی ماه تا 3 بهمن ماه در محل حوزه هنری تهران 
در حال برگزاری است، 140 عنوان کتاب ترجمه 
شده در حوزه های مختلف خاطره نویسی، داستان، 
رمان و شعر عرضه شده است. با علی اسکندری، 
مدیر بخش بین الملل انتشارات سوره مهر درباره 
این نمایشگاه، چگونگی ورود سوره مهر به حوزه 
ترجمه، سختی ها، موفقیت ها و آینده  این مسیر 

دو ساله به گفت وگو نشستیم که می خوانید.

 ترجمه کتاب های شــاخص فارســی 
به زبان های زنــده دنیا از آرزوهای دور و 
امروز  دراز فعاالن ادب و فرهنگ است و 
این  پیشگامان  از  مهر  انتشارات ســوره 
عرصه است. حوزه هنری چگونه وارد این 

عرصه شد؟ 
تقریباً دو سال پیش بود که با یک طرح ابتدایی 
پــر و پیمان فعالیت انتشــارات ســوره مهر در 
عرصه های بین المللــی را کلید زدیم. این اتفاق 
دقیقاً بــا صحبت های مقــام معظم رهبری در 
شــب خاطره سال 97 تقارن پیدا کرد که ایشان 
تأکید زیادی بر راه اندازی نهضت ترجمه داشتند. 
عبــارت رهبری این بود کــه »باید یک نهضت 
ترجمه آثار مکتوب خوب راه بیفتد و خوشبختانه 
از این آثاِر خــوب کم نداریم«. با این صحبت ها 
فضا برای ما روشن تر شد و تصمیم گرفتیم کار را 

با قوت و سرعت بیشتری پیگیری کنیم.
تقریبــاً دو هفته بعد از ایــن صحبت ها بود که 
نمایشــگاهی از کتاب هایی که انتشارات سوره 
مهــر و دیگر نشــرها و نهادهــا ترجمه کرده 
بودند، در بیت رهبری برگزار شد و خداراشکر 
توانســتیم رضایت حضرت آقــا را جلب کنیم، 
چرا که حضــرت آقا فرمودنــد: ظاهراً نهضت 
ترجمــه ای که مدتی پیش گفتیم کلید خورده 
و در حال انجام اســت.  نمایشگاهی که اکنون 
در حال برگزاری است و نزدیک به 150 عنوان 
کتاب ترجمه شــده به زبان های مختلف مانند 
عربی، انگلیسی، ترکی، روسی، فرانسه، هندی، 
تاجیکی و دو زبان محلی آفریقایی در آن ارائه 
شــده، در واقع دومین نمایشــگاه کتاب های 

ترجمه شده است.

 مثال هایی برایمــان از کتاب ها بزنید 
ترجمه  آفریقا  در  کــه  کتاب هایی  مانند 

شده اند.
حضرت آقا در شب خاطره فرموده بودند: »مردم 
دنیا باید نســبت به این اتفاقاتی که بر کشــور 
ما حادث شد آشنا بشــوند و بدانند حکامشان 
چه اتفاقی ســر مردم ما آوردند«. برای همین 

رویکرد ما در وهله اول کار ترویجی است. مثاًل 
نخســتین کاری که در رابطه با کتاب»دا« که 
پرفروش ترین کتاب انتشــارات ســوره مهر و 
یکــی از پرفروش ترین کتاب های حوزه انقالب 
اســالمی اســت، انجام دادیم این بــود که در 
و  آذری زبان  کشــورهای مختلف عرب زبــان، 
روســی کتاب را به خوبی معرفی کردیم. وقتی 
کتاب به خوبی معرفی شد بنا بر استقبال و نیاز 
آن کشــور کتاب را ترجمه و چاپ می کردیم و 

به بازار آن کشور عرضه می کردیم. 

 این کتاب هــا به چند زبــان ترجمه 
شــده اند و به لحاظ عددی چه پراکندگی 

دارند؟
اکنــون نزدیک بــه 65 عنوان کتــاب ترجمه 
شــده به زبان عربی، 35 عنوان کتاب به زبان 
انگلیســی، 23 عنوان کتاب به زبان ترکی، 25 
عنوان کتاب به زبان روسی،12 عنوان کتاب به 
زبــان اردو، نزدیک به پنج عنوان کتاب به زبان 
فرانسه، سه عنوان کتاب به زبان اسپانیایی، دو 
عنوان کتاب به زبان هندی ، دو کتاب به زبان 
تاجیکــی و دو کتاب هم بــه زبان های محلی 
آفریقایی داریم. برای بعضی زبان های مهم مثل 
چینی هم درحال برنامه ریزی و اقدام هستیم. 
دو دوره نمایشگاه کتاب چین را رصد کرده ایم 
و احتمــاالً به زودی این اتفاق برای زبان چینی 

هم خواهد افتاد.

 کتاب های ترجمه شــده براساس چه 
ویژگی هایی انتخاب می شوند؟

انتخاب یک کتاب،  معیارهای مختلفی بــرای 
زبان مــورد ترجمــه و کشــورهای هدف در 
نظر گرفته می شــوند. مثــاًل از ادبیات جنگ 
در تمام دنیا اســتقبال می شــود. همچنین ما 
ســعی می کنیم کتاب هایــی را انتخاب کنیم 
که به وجوه مشــترک کشــور و مــردم ما با 
مردم کشــورهای دیگر توجه کرده باشد. مثاًل 
اگر کتاب »دا« را در حــوزه بین الملل معرفی 
می کنیــم و مورد اقبال قــرار می گیرد به این 
دلیل اســت که این اثر به مسائل انسانی توجه 
می کند و این مســائل در هر جــای دنیا مورد 

توجه و تکریم قرار می گیرند.

 بــرای معرفی کتاب هــا در اینترنت، 
در  عرضــه  و  اجتماعــی  شــبکه های 

برنامه ای  چه  بین المللی  نمایشــگاه های 
دارید؟ چون مســئله ای که از ترجمه این 
آثار مهم تر است، معرفی و فروش جهانی 

آن هاست.
خوشــبختانه همزمان با افتتاح نمایشــگاه از 
سایت عربی و انگلیسی کتاب های ترجمه شده 
توسط ســوره مهر هم رونمایی می شود. البته 
این دو ســایت نزدیک به یک سال و نیم است 
که به صورت آزمایشی در حال فعالیت هستند 
و اطالعات تمام کتاب ها در آن ها به روزرســانی 
می شود. بخشــی از ترجمه هر کتاب در سایت 
قرار می گیــرد و کتاب به خوبــی به مخاطب 
معرفی می شــود. ما با قرار دادن قســمتی از 
کتاب در سایت ســعی می کنیم مخاطب را به 
دنیای کتاب دعــوت کنیم و او را به خریدن و 

خواندن کتاب تشویق و ترغیب کنیم. 

 اســتقبال از کتاب ها در کشــورهای 
مختلف چگونه بوده است ؟  

در روســیه، کشورهای عربی به خصوص لبنان 
و عراق و بعضی کشورهای آفریقایی خوب بوده 
است. همچنین بازخوردهای خوبی از پاکستان 
و افغانستان داشــته ایم و درکل وضعیت خوب 
است. درباره استقبال از کتاب ها مثالی می زنم. 
ما برای رصد نمایشــگاه کتاب بیروت که سال 
2019 میالدی برگزار شــد بــه بیروت رفتیم 
و دیدیــم  کتاب های ســوره مهر در غرفه های 
20 ناشــر وجــود داشــت و اســتقبال خوبی 
از کتاب هــای ما می شــد، اما هنــوز به خاطر 
فضای بســیار گسترده ای که در ترجمه آثار به 

زبان های دیگر پیش روی ماست، آمار دقیقی از 
اینکه کدام کتاب ها به چاپ چندم رســیده اند، 
نداریم. اما داریم کارها را طوری پیش می بریم 
که آمار فروش و توزیع کتاب های ترجمه شده 
به تفکیک کشــورها و زبان هــای مختلف در 

دستمان باشد.

 در رونــد انتشــار و توزیع کتاب های 
ترجمه شــده در بعضی کشورها مشکلی 

نداشته اید؟
در رابطــه بــا بعضــی کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس قدری دچار مشــکل هســتیم، اما 
سرانجام راهش را پیدا می کنیم. البته در بعضی 
کشــورها مثل ترکیه هم خیلــی مورد احترام 
و تکریم قــرار می گیریم. در نمایشــگاه کتاب 
استانبول کتاب های ترجمه شده به زبان عربی 
را با خود برده بودیــم. خیلی جالب بود وقتی 
نیروهای امنیتی کتاب های ما را چک می کردند 
و عکس شــهدای ما را می دیدند بسیار احترام 
می گذاشــتند. البته ما سعی می کنیم پیش از 
ترجمه و یا حضور در نمایشــگاه های مختلف 
جامعه هدفمان را بررســی کنیــم و بیگدار به 

آب نزنیم.  

 حضورتان در نمایشگاه های بین المللی 
کتاب چگونه است؟

امســال دومین دوره ای بود که ما در نمایشگاه 
کتاب فرانکفــورت که بزرگ ترین رویداد حوزه 
نشــر دنیاست، شــرکت کردیم. در این مسیر 
البتــه به حمایــت همه جانبه همــه نهادهای 
مربوط نیاز داریم، اما با همین حمایتی که تا به 
حال شده ایم سعی کرده ایم با قوت کار را انجام 
دهیم و درحد توانمان به خواســت رهبری که 
تسریع در شکل گیری و تقویت نهضت ترجمه 

است، عمل کنیم. 

 یکــی از مهم ترین حلقه های واســط 
و مؤثــر در پیشــبرد برنامه های نهضت 
ترجمه، وابســته های  فرهنگی یا سفرای  
جمهوری اســالمی در کشورهای مختلف 
این  هســتند. نقش کمک و تسهیلگری 

افراد را چطور می بینید؟
ما در تمام کشورها یک رایزن و سفیر فرهنگی 
داریم که طبق تجربه مــا می توانند حمایت و 
پشتیبانی بسیار خوبی از ناشران در این مسیر 
داشته باشــند. ما با حساســیت ها، ویژگی ها، 
آداب و ســنن کشــورهای دنیا آشــنا نیستیم 
و در ایــن مســیر نیازمند کمــک و همراهی 
نمایندگان ایران در کشورهای مختلف هستیم. 
امیدوارم روزی برســد که رایزن های فرهنگی 
کشورمان روی این مسائل حساسیت و تمرکز 
بیشــتری داشته باشــند و ما را در انتقال پیام 
انقالب اسالمی به مردم دنیا بیشتر از این یاری 

کنند.

برش

استانبول  کتاب  نمایشگاه  در 
زبان  به  شده  ترجمه  کتاب های 
عربی را با خود برده بودیم. خیلی 
جالب بود وقتی نیروهای امنیتی 
ما را چک می کردند و  کتاب های 
می دیدند  را  ما  شهدای  عکس 

بسیار احترام می گذاشتند

ایسنا: اسماعیل امینــی، شــاعر، منتقدادبی و استاد 
دانشگاه، درباره وظیفه اجتماعی ادبیات و به خصوص 
شعر در جریان حوادث اخیر اظهار کرد: شاید نخستین 
نقش ادبیات و شــعر به نظر نقش تسکینی باشد، اما 
فراتر چیزی مهم تر است، اینکه شعر برای ما همیشه 
انتقال دهنده فرهنگمان و تجربه های عام انســانی به 
نســل های بعد بوده است. در این سال ها که شعر را به 
تدریج از کتاب های درســی و دانشگاهی و از رسانه ها 
حذف کردیم، متوجه این نبودیم که بنیان های فرهنگی 
و حکمت را از جامعه حذف می کنیم که حاال خأل این 
کامالً حس می شود. وی افزود: ما مردمی بودیم که به 

صبوری، مدارا کردن، گذشت، تحمل کردن همدیگر و 
بسیاری از ویژگی های اخالقی اینچنینی شناخته  شده 
بودیم، اما به انسان هایی زودرنج، عصبانی، خشمگین و 
از همه بدتر افشاکننده رازهای دیگران تبدیل شده ایم، 
این مجموعه بداخالقی هایی که در علم سیاست است، 

به حیطه عمومی هم وارد شده است.
امینی با بیان اینکه فکر می کردیم شــعر فقط جنبه 
تفریحی و تفننی دارد، به همین دلیل هم آن را حذف 
کردیم، گفت: اگر شعر قدری در رسانه هست، به شکل 
تفریحی و کارناوالی اســت، مثالً برنامه مشاعره و شعر 
فی البداهه می گذارند، انگار شعر بازیچه و سرگرمی برای 

اوقات فراغت است.
این منتقد ادبی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
چگونگی مواجهه  شــاعران و نویسندگان با حوادث و 
بحران های جامعه بیان کرد: همه کســانی که شــعر 
می گویند، شاعر نیستند. خیلی ها هستند که در کنار 
کار، زندگی و درگیری های روزمره شان گاهی شعر هم 
می گویند. البته ممکن است حتی پرکار هم باشند، اما 
شاعر محسوب نمی شوند. مثالً استاد مشفق کاشانی 70 
سال در جامعه شعری زندگی کرد و یک نفر یک بدی 
و رفتــار ناهنجار اجتماعی و اعتقادی از او ندید، از این 
نمونه ها زیاد نیست. این آدم های شتاب زده غالباً شاعر 

نیستند، ممکن است شعر هم بگویند، اما نمی توانند 
معیار این باشند که بگوییم جامعه دارد متأثر شرایط 

و در واکنش به آن عمل می کند.

اسماعیل امینی: 
 با حذف شعر 

از کتاب های درسی 
بنیان های فرهنگی را 

سست کردیم

زاویه دید

چهره ها و خبرهاهنرهای تجسمی

مدیر گالری»مژده« خبر داد

استقبال مردم از فروش آنالین آثار هنری به نفع سیل زدگان 
نویسنده »هستی« دوباره  به فهرست نهایی داوران جایزه هانس کریستین اندرسن راه یافت 

توجه به صلح و فرهنگ بومی، راز موفقیت فرهاد حسن زاده
مهدیه قمــری: گالری مــژده در حالی نمایشــگاه 
آنالین فروش آثار هنری به نفع ســیل زدگان سیستان 
و بلوچســتان را راه انــدازی کــرده کــه دریافت آثار 
هنرمندان تا روز جمعه 4 بهمن ماه ســال جاری ادامه 
دارد. مژده طباطبایی، مدیر ایــن گالری در این حوزه 
نخســتین تجربــه را دارد، اما آن را موفــق می داند و 
 معتقد اســت این همدلی و مهربانی هنرمندان و مردم 

ستودنی است.
طباطبایــی در گفت وگــو بــا 
خصــوص  در  مــا   خبرنــگار 
نمایشگاه  برگزاری  از  انگیزه اش 
آنالیــن فروش آثــار هنری به 
نفــع ســیل زدگان سیســتان 
در  می گویــد:  بلوچســتان  و 
همه این ســال ها این گالری همواره مشــوق و معرف 
هنرمندان جوان و نوظهــور عرصه هنر ایرانی بوده و با 
اهتمام به احترام و حفظ جایگاه ارزشــمند استادان و 
ستون های شناخته شــده هنر تالش کرده با ارائه هنر 
ایرانی به معتبرترین بازارهای منطقه ای و بین المللی در 
نــوک پیکان پیش برنده صنعت وزیــن  هنر قرار گیرد. 
در این رویداد گالری مژده اقــدام به راه اندازی صفحه 
اینستاگرام کرد تا هنرمندان تجسمی تصاویر آثار خود 
را به آن ارســال کرده و در معرض دید عالقه مندان به 

هنر و کمک به سیل زدگان قرار دهند. 

 استقبال هنرمندان از فروش خیرخواهانه 
وی که نسبت به استقبال هنرمندان و اعتماد آن ها به این 
گالری خرسند است، از قرار گرفتن 105 اثر از 95 هنرمند 
در این صفحه اینســتاگرام خبر می دهد و اضافه می کند: 
استقبال هنرمندان عالوه بر اینکه در کنار تهران از شهرهای 
مختلف کشور صورت گرفته، در رشته های مختلف از جمله 

خوشنویسی، نقاشی، مجسمه و عکس بوده است.
به گفته طباطبایی تعداد زیادی از هنرمندان ســه یا چهار 
اثر فرستادند و در این فروش آنالین همکاری داشتند. مدیر 

گالری مژده علت برگزاری این رویداد هنری را برگزاری آن 
توســط برخی از گالری ها عنوان می کند و متذکر می شود: 
نمی دانم تا چه اندازه فروش آنالین آثار هنری در گذشــته 
با استقبال روبه رو می شد، اما وقتی ما برای کمک به مردم 
سیل زده سیستان و بلوچستان فراخوان این رویداد هنری را 
اعالم کردیم، با حجم عظیمی از آثار و عالقه مندان به خرید 
آثار هنری در سرتاسر کشور روبه رو شدیم و همه موارد در 

این عرصه با نظم دقیقی پیش رفت. 

 فروش 50 میلیونی که هر روز بیشتر می شود  
طباطبایی کــه تجربه برگزاری نمایشــگاه های مختلف را 
در گالری خود دارد، یادآور می شــود: تا عصر دوشنبه 50 
میلیــون تومان واریز حاصل از فروش آثار را داشــته ایم و 
تا روز جمعه 4 بهمن ماه ســال جــاری فرصت داریم که 
آثــار را از هنرمنــدان دریافت کنیم و پــس از فروش آثار 
در هفتــه آینــده، اقدام بــه خرید اقــالم الزم و ضروری 
 بــرای کمک بــه هموطنان در سیســتان و بلوچســتان 
می کنیم. وی این اســتقبال را ناشی از واکنش درست و 
به موقع هنرمندان به اتفاق هــای روز جامعه می داند و 
ادامه می دهد: همکارانم در گالری نیز تالش شبانه روزی 
را انجام دادند تا این رویداد به خوبی به نتیجه برســد 
و کارها در راستای کمک ســریع به هموطنان سرعت 

بگیرد.

خدیجه زمانیان: شــورای کتاب کودک برای دومین 
بار فرهاد حســن زاده را به عنوان نویسنده ایرانی برای 
نامــزدی در بزرگ ترین جایزه ادبیات کودک و نوجوان 
که به نوبل ادبیات کودک هم معروف است یعنی جایزه 

هانس کریستین اندرسن معرفی کرده است.
امســال 34 نویســنده و 36 تصویرگر از سراســر دنیا 
برای رقابت در این جایزه معرفی شــده بودند که پس 
از بررســی های صورت گرفته از ســوی داوران جایزه 
هانس کریســتین اندرسن 6 نویسنده به فهرست نهایی 
راه یافتنــد که یکی از آن ها فرهاد حســن زاده بود که 
با نویسندگانی چون ماریا کریستینا راموس)آرژانتین(، 
بارت مویرت)بلژیک(، َمری اوِد موغای)فرانســه(، پیتر 
اسوتینا)اســلوانی( و ژاکلین وودســون )آمریکا( رقابت 
خواهد کرد. این دومین باری است که فرهاد حسن زاده 
از سوی شورای کتاب کودک معرفی می شود و دومین 

باری است که به فهرست نهایی راه می یابد. 

 نوبل ادبیات کودک و نوجوان 
جایزه هانس کریستین اندرســن که به عنوان جایزه نوبل 
ادبیات کودک و نوجوان شــناخته می شــود شاخصه ها و 
معیارهایی دارد که آثار نامزدها براساس آن معیارها ارزیابی 
می شــود، از جمله: کیفیت باالی ادبــی و هنری، توجه به 
مسائل بومی کشورها، جهانی بودن موضوعات و دیدن دنیا 
از زاویــه دید کودکان و نوجوانان. بــا نگاهی به آثار فرهاد 

حسن زاده می بینیم این معیارها در آثار او وجود دارد.
 عشق و دوستی، صلح و توجه به فرهنگ بومی از معیارهای 
آثار فرهاد حسن زاده است که با کیفیت باالی ادبی و هنری 
گره خورده است. آثار این نویسنده توسط انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ترجمه شــده و همین 
مسئله موجب شده مفاهیم انسانی مستتر در داستان های 

حسن زاده در دنیا  دیده شود. 
اگرچه در ســال 2018 فرهاد حســن زاده از سوی شورای 
کتاب کودک به عنوان نامزد دریافت این جایزه معرفی شد، 
امــا مطمئناً تالش های او اعــم از تألیف کتاب های جدید، 

حضــور در چند کنگره ملــی و بین المللی، حضور در بین 
کــودکان و نوجوانــان و برگزاری نشســت هایی با بچه ها، 
سفرهای بین المللی، در این دو سال گذشته دیده شده و از 

او نویسنده ای توانمندتر ساخته است.   

 شگفتی دنیا از خواندن آثار ایرانی
امیدواریــم فرهاد حســن زاده در ایــن دوره هم بتواند 
خوش بدرخشــد و ادبیات کودک و نوجــوان ایران را 
بیش از گذشــته به دنیا معرفی کند. او در گفت وگویی 
کــه در پی دریافت لوح تقدیر جایزه هانس کریســتین 
اندرسن در ســال 2018 دریافت کرده بود، گفته بود: 
»دنیا شــناختی از ما ندارد. آن ها هنــوز ما را با خیام، 
حافظ، ســعدی و موالنا می شناســند و فکر می کنند 
ادبیات ما همچنان ادبیات تعلیمی و حکایت وار اســت 
و وقتی آثار نویســنده های ما را می خوانند و می بینند 
زندگــی امروز و عصر حاضــر در ادبیات ما جریان دارد 
و بچه های ما بچه های فعال و کنشــگری هستند، دچار 

شگفتی و تعجب می شوند«.
برندگان نهایی بخش نویسندگی و تصویرگری جایزه ادبی 
»هانس کریستین اندرســن« روز 30 مارس 2020 )11 
فروردین( و در نشست مطبوعاتی دفتر بین المللی کتاب 
برای نســل جوان)IBBY( در جریان برگزاری نمایشگاه 

بین المللی کتاب کودک بلونیا در ایتالیا معرفی می شوند.

گفت وگو با مدیر بخش بین الملل انتشارات سوره مهر به بهانه نمایشگاه 140 کتاب ترجمه شده این ناشر

با »نهضت ترجمه« ادبیات ایران را به دنیا معرفی کنیم

نقد و بررسی »آرزوی چهارم« توسط  داوود امیریان
به نشر: نشســت نقــد و بررسی 
کتــاب »آرزوی چهارم« برگزیده 
انتخاب  جشــنواره  چهاردهمین 
کتاب سال »پاسداران اهل قلم« 
با حضور نویســنده اثر و جمعی 
از نویســندگان و منتقدان مطرح 

کشــور در مشهد برگزار می شــود.  به گفته مدیرعامل به نشر، مصطفی 
خرامان و داوود امیریان از نویســندگان مطرح ادبیات کودک و نوجوان به 

عنوان منتقد در این نشست حضور دارند.  
حسین سعیدی با بیان اینکه کتاب »آرزوی چهارم« برای رده سنی کودک 
و نوجوان سال گذشته توسط انتشارات به نشر منتشر شد، تصریح کرد: این 
کتاب روایتگر نوجوانی بسیجی به نام شمشاد است که در یکی از عملیات های 
مهم ایران و عراق در اوج جنگ با دیدن یکی از رزمنده ها که به خاطر نجات 
جان وی زخمی شده و ســعی دارد او را از محاصره دشمن نجات دهد، به 
خاطرات دوران کودکی برمی گردد. نقد و بررســی کتاب »آرزوی چهارم« 
پنجشنبه سوم بهمن ماه ساعت 17 در فروشگاه مرکزی کتاب و محصوالت 
فرهنگی انتشــارات آســتان قدس رضوی واقع در خیابان امام خمینی)ره( 

روبه روی باغ ملی برگزار می شود و ورود برای عموم آزاد است. 
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آرش شفاعی
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j داستانی از زندگی و زمانه امام موسی کاظم
نیستان: تازه تریــن اثر داستانی سیدعلی 
شجاعی با عنوان »موســی ترین به طور« 
بــا محوریــت اتفاقــات پس از شــهادت 
امام صادق)ع( و امامت امام موسی کاظم)ع( 

به تازگی منتشر شده است. 
ایــن اثر روایتــی داســتانی از زندگی و 
زمانــه امام هفتم شــیعیان حضرت امام 
موسی کاظم)ع( اســت که در قالب یک 
داســتان بلند تألیف شده و از زبان 6 نفر 
روایت می شــود. 6نفر راوی این  داستان، 
خود را 6چشــم خلیفه عباسی می نامند. 

آن ها 6 چشم برای چهار خلیفه هستند که 35 سال در پنهانکاری مطلق، 
اخبار و اطالعات قلمرو اســالمی را برای خلفا ارسال می کردند و آن ها را 

در جریان امر قرار می دادند. 
داســتان »موســی ترین به طور« از ماجرای شــهادت امام صادق)ع( و 
ماجرای انتخاب جانشینی برای ایشان در مدینه آغاز می شود. داستان به 
توصیف وضعیت جامعه اسالمی پس از شهادت امام صادق)ع( می پردازد 
و میزان تشــتت آرا در آیین مسلمانان را به تصویر می کشد. این  داستان 
در ادامه بر زندگی و سلوک امام موسی بن جعفر)ع( تمرکز می کند. کتاب 
»موسی ترین به طور« با 178 صفحه و قیمت 37 هزار تومان منتشر شده است. 
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