
خوش به حال ایران 
می گویند »مجید مجیدی« مدت هاست 
ارتباطــش را با مثلــث مدیریت پنهان 
سینمای ایران و یا همان مافیا و دست های 
پشت پرده قطع کرده و برای همین هم 
مورد بی مهری قرار گرفته اســت. مدتی 
پیش هم شایعاتی زیادی در فضای خبری 
دست به دست می شد که فیلم مجیدی 
به جشنواره نمی رسد و... با این وجود فیلم »خورشید« مجیدی هفته پیش در 
پردیس »چهارسو« اکران شد و مورد توجه اهالی سینما و اصحاب قرار گرفت. 
برخی از این افراد در فضای مجازی به آخرین ساخته مجیدی واکنش نشان 
دادند مثالً محمدرضا رضاپور سردبیر »نقد سینما« با انتشار پستی در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت: »خوش به حال ایران که فیلم سازی چون شما دارد 
آقای مجیدی«. محمد محمدی، منتقد و کارشناس سینما و تئاتر هم درباره 
فیلم خورشید در توییتر خود نوشت: »خورشید همان همیشگی های مجید 
مجیدی اســت و من همیشگی های مجیدی را دوست داشتم، انصافاً بازیگر 

نوجوانش فوق العاده بود«.

می گویند فالنی زیاد خرما خورده
علــی علیــزاده مدت هاســت در فضای 
مجــازی و رســانه ای، به جــان برخی 
شــبکه های ماهواره ای فارسی زبان افتاده 
و درباره آن ها افشــاگری می کند. »من و 
تو« از جمله همین شبکه های انگلیسی و 
وابسته به دربار پهلوی است که با وجود 
افشــاگری هایی که درباره آن شده، هنوز 
درباره حامیان مالی خود، شفاف ســازی نکرده و نم پس نداده است! علیزاده 
تحلیلگر که چند وقت پیش در حســاب توییتری خود از کیوان عباســی و 
مرجان عباسی خواست درباره اینکه از کجا بودجه می گیرند، شفافیت به خرج 
دهند، حاال هم در توییترش نوشــته است: »شهریور۹۷ از من و تو پرسیدم 
۵00،000،000 دالر بودجه 10 سال گذشته اش را کدام دولت اجنبی داده؟ 
مناظره تمام نشده بود که مافیای رسانه ای لیبرال ها با تکرار دروغ مجری من 
و تو گفت، 1۵0 دالر گرفته ام تا بحث را منحرف کند. حاال هم می گویند فالنی 

زیاد خرما خورده. این کارها دیگر جنگ روانی نیست...«! 

تصاویر بازجویی و شکنجه
تا پیــش از اینکه دانشــجویان ایرانی 
حاضــر در چیــن به کشــور برگردند، 
رســانه های آن طرف آبــی توی بوق و 
کرنا کرده بودند که ایران، دانشجویانش 
را در چین به حال خودشان رها کرده. 
پس از اینکه این دانشــجویان به کشور 
منتقل شــده و به قرنطینه فرســتاده 
شــدند، »ایران اینترنشــنال« دنیا را روی ســرش گذاشــت که: »هتل 
در محاصره نیروهای امنیتی اســت. پنجره ها دودی شــده و بچه ها در 
سخت ترین شــرایط نگهداری می شوند. خودروهای نظامی درحال تردد 
به اینجا هســتند و چینی ها نیز در این منطقه دیده  شدند«! اما علیرضا 
وهــاب زاده - خبرنگار حوزه ســالمت - دیروز تصویــری از هتل محل 
قرنطینه دانشــجویان را در توییترش منتشــر کرد که گویای همه چیز 
است و نوشــت: »گزارش ایران اینترنشــنال... به این بچه ها اوج رذالت 
شبکه ســعودی رو اثبات کرد... تصاویر بازجویی و شکنجه که بچه ها در 

پیج خودشون منتشر کردن«!

 محمد تربــت زاده خیلی ها معتقدنــد »جنگ« 
زشت ترین دستاورد آدم ها از ابتدای خلقتشان تا همین 
االن محسوب می شود. تحفه ای که تا امروز میلیون ها و 
شاید میلیاردها نفر را قربانی قدرت طلبی عده خاصی 
کرده اســت. قبل از اینکه خیــال کنید با یک مطلب 
کلیشه ای و شعارزده طرف هستید، اجازه دهید برویم 
ســراغ اصل مطلب. اینکه تقریبــاً در تمام جنگ های 
معاصر -که تقریباً بزرگ ترین جنگ های تاریخ بشریت 
هم محسوب می شوند- بانیان جنگ حتی برای حفظ 
ظاهر هم که شده، حساب غیرنظامی ها را از نظامی ها 
جــدا کرده اند. مردم عــادی، زنان و کــودکان، مراکز 
بهداشتی و درمانی، هواپیماهای مسافربری و... همیشه 
جزو خط  قرمزهای ارتش کشورهای مختلف بوده اند. 
تاریخ جنگ های معاصر مثل جنگ جهانی دوم را که 
زیــرورو کنید، با انبوهی از رخدادهای عجیب و غریب 
مثــل فداکاری خلبان جنگی بــرای نجات هواپیمای 
مســافربری دشــمن، نجات جان مردم عادی کشور 
دشمن توسط ســربازهای رقیب و فوتبال بازی کردن 
غیرنظامیان با نظامیان دشــمن مواجه می شوید! این 
روزها اگرچه »جنگ«های مستقیم و رودررو احتماالً 
برای همیشه منقرض شده اند، اما انگار جان آدم ها هم 
به همان نسبت برای بعضی از سیاستمدارها بی اهمیت 
شده اند. گواه این ادعا هم فقط تحریم های ناعادالنه علیه 
مردم عادی، به خاک و خون کشــیدن غیرنظامیان در 
خاورمیانه و موارد مشابه نیست. جدیدترین نمونه آن لو 
رفتن ترفند نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی برای 
ورود به خاک کشــورهای بیگانه است که پس از فرود 
اضطراری پرواز تهران-دمشق در پایگاه نظامی روس ها 
در سوریه، حسابی در فضای رسانه ای دنیا سروصدا به 

راه انداخته است. 

 تهران-دمشق
ماجرا از دو روز پیش آغاز شد. رسانه های آن طرف آبی 
با ذوق و شوق اعالم کردند که ماجرای اشتباه انسانی 

در شــلیک به پرواز اوکراینی، یک بار دیگر تکرار شده 
است. این بار اما نه در خاک ایران، بلکه در خاک سوریه. 
رســانه ها چپ و راست به نقل از منابع ناشناس اعالم 
می کردند که پرواز تهران-دمشق توسط پدافند هوایی 
ســوریه هدف قرار گرفته اســت. چند ساعت بعد اما 
رسانه های روســی اعالم کردند پرواز تهران-دمشق به 
طور معجزه آسایی از شلیک پدافند هوایی سوریه جان 
ســالم به در برده و در پایگاه نظامی روس ها در سوریه 

فرود اضطراری انجام داده است.
از آنجایــی که هنــوز هیچ کس دلیل اصلی شــلیک 
پدافند هوایی ســوریه به هواپیمای مسافربری ایرانی 
را نمی دانست، رســانه های غربی شروع به موج سواری 
روی این واقعــه کردند. برخی از کانال های ضدانقالب 
در تلگرام هم مدعی شــدند ایرباس 320 ایران با 1۷2 
مسافر به دالیل سیاسی توســط سوری ها هدف قرار 
گرفته، اما خلبان توانسته هواپیما را نجات دهد و آن را 
در پایگاه »حمیمیم« در استان »الذقیه« سوریه که در 

اختیار ارتش روسیه است، به زمین بنشاند.

 سپر انسانی
چند ساعت بعد از انتشار شــایعات مختلف درباره 
این ماجرا و پس از سخنرانی سخنگوی وزارت دفاع 
روسیه، مشخص شد که ارتش رژیم صهیونیستی از 
صبح روز پنجشــنبه حمالت هوایی اش به دمشق را 
آغاز کرده بوده و تا زمان فرود اضطراری هواپیمای 
مسافربری ایرانی در پایگاه نظامی روسیه، حدود 16 
موشک به اطراف دمشق شــلیک کرده است. باقی 
ماجــرا را هــم از زبان ژنرال »ایگور ُکناشــنکوف« 
سخنگوی رســمی وزارت دفاع روسیه بخوانید: »از 
ساعت 2 صبح روز پنجشنبه، چهار جنگنده نیروی 
هوایی اف-16 اســرائیل بدون ورود به حریم هوایی 
سوریه با شلیک هشت موشک هوا به زمین به حومه 
دمشــق حمله غافلگیرانه ای انجام دادند. نیروهای 
ارتــش دولتی ســوریه هم در جریــان دفع حمله 

هوایی اسرائیل به طور فعال از سامانه های موشکی 
پدافند هوایی استفاده کردند. همزمان با آن، تحلیل 
داده های سیســتم کنترل عینــی وضعیت هوایی 
نشــان داد که در زمان حمله هواپیماهای جنگنده 
اســرائیلی به حومه دمشــق، در مجاورت فرودگاه 
بین المللی دمشق، یک فروند هواپیمای مسافربری 
ایرباس-320 در حال پرواز است. این تنها به لطف 
اقدامات ضربتــی مأموران مراقبت پــرواز فرودگاه 
دمشق و استفاده کارآمد از سیستم خودکار کنترل 
ترافیــک هوایی بود که ما موفق شــدیم هواپیمای 
مسافربری ایرباس-320 را از تیررس پدافند هوایی 
سوریه خارج کرده و آن را در نزدیک ترین فرودگاه 
ذخیــره یعنی پایگاه هوایی حمیمیم روســیه فرود 

آوریم«.
خالصــه تمــام صحبت های بــاال این می شــود که 
جنگنده های رژیم صهیونیستی از هواپیمای کشورمان 

به عنوان سپر انسانی استفاده کرده اند!

 ترفند بزدالنه
بد نیســت اما بدانید که این اولین بار نیست که ارتش 
رژیم صهیونیســتی از این روش برای حمله هوایی به 
مواضع دشــمنش اســتفاده می کند. شهریورماه سال 
گذشته هم دقیقاً همین اتفاق برای هواپیمای کوچک 
روســی با 1۵ سرنشــین رخ داد و سامانه روسی اس- 
200 که در اختیار پدافند سوریه است، به اشتباه به این 
هواپیما شلیک کرد و موجب مرگ هر 1۵ سرنشین آن 
شد. هرچند اسرائیلی ها هیچ وقت زیربار مسئولیتشان 
در ســقوط هواپیمای روســی نرفتند، اما سخنگوی 
وزارت دفاع روســیه اعالم کرد که جنگنده های رژیم 
صهیونیستی با استفاده از خط تماس اضطراری، روس ها 
را »گمراه« کرده اند و در حالی که هواپیماهای اسرائیلی 
در الذقیــه )غرب( در حال عملیــات بوده اند، در خط 

تماس گفته اند که در شمال سوریه هستند!
با این همه کارشــناس های نظامی روسیه در گفت وگو 
با خبرگزاری »اسپوتنیک« اعالم کرده اند که هواپیمای 
مسافربری ایرانی فقط چند ثانیه با فاجعه فاصله داشته 
است و درواقع نجات این هواپیما چیزی شبیه به معجزه 
محسوب می شود! از آن طرف اسرائیلی ها اما هنوز نسبت 
به جو منفی رسانه ای که از دو روز پیش بر علیه شان راه 
افتاده اســت، واکنشی نشان نداده اند. سخنگوی وزارت 
دفاع روسیه اما درباره ترفند بزدالنه جنگنده های رژیم 
صهیونیســتی برای ورود به خاک دشمن، گفته است: 
»عملیات جنگ هوایی ســتاد مشترک ارتش اسرائیل 
کــه در آن هــا از هواپیماهای غیرنظامی مســافربری 
برای پوشــاندن یا مسدود کردن اقدامات تالفی جویانه 
نیروهای پدافند هوایی سوریه استفاده می شود، دارد به 
یک ویژگی بارز عملیات نیروی هوایی اسرائیل تبدیل 
می شود. چنین عملیات نظریه پردازان نظامی اسرائیلی، 
متأسفانه جان صدها نفر از غیرنظامیان بی گناه را به خطر 

انداخته و این نکته را به هیچ وجه در نظر نمی گیرند«.

 مجازآباد
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ورزش
عسگری: باید از المپیکی ها حمایت شود

 برای ورزشکاران مهاجر 
فرش قرمز پهن نمی کنند

شیطنت کشور امارات برای نماینده ایران

 شهر خودرو بدون دفاع
به امارات رسید

 »آن شب« و »پوست« دو فیلم جشنواره فجر در ژانر وحشت

ترس از جنس  ایرانی

آخرین تالش های بختیار

فؤاد آگاه: بیســتم بهمن ســال ۵۷ هرچند از حیث تعداد و تنوع رخدادها، 
شاید کم اتفاق ترین روز دهه فجر باشد، اما از روزهای پردرگیری و زد و خورد 
هم محســوب می شــود و خیلی ها معتقدند این روز در واقع روزِ زورآزمایی 
دولت بازرگان و باقی مانده دولت بختیار بوده اســت. با همه این ها و با وجود 
اینکه خیلی از سیاستمداران و شخصیت های انقالبی و ضدانقالبی به سقوط 
و ناکارآمــدی دولت بختیار فکر می کنند، خــود او انگار هنوز امید دارد که با 
زدوبندهای احتمالی و یا حمایت برخی از نظامیان بتواند در قدرت باقی بماند و 
سهمی از حکومت آینده داشته باشد. بختیار هنوز باورش نشده که کشورهایی 
مثل آمریکا و انگلیس نتوانند مانع پیروزی انقالب بشوند. بنابراین به امید اتفاقی 
در دقیقه ۹0، مشــغول وقت ُکشی است تا شاید دری به تخته بخورد و ورق 

برگردد. در ادامه، حال و هوای آن روزها را با هم مرور می کنیم: 
 صبح امروز مهدی بازرگان، نخســت وزیر دولت موقت انقالبی منتخب امام 
خمینی در یک ســخنرانی با حضور بیش از صدها هزار نفر از مردمی که در 
دانشگاه تهران و خیابان های اطراف شعار »سالم بر بازرگان نخست وزیر ایران« 

سر می دادند، برنامه دولت خود را اعالم کرد.
 مهندس بازرگان در سخنانش گفت: دولت آقای بختیار با این قصد و داعیه 
روی کار آمد که آزادی پس گرفته شــده از مطبوعــات را مجدداً برگرداند و 
حکومت های نظامی شهرســتان ها را منحل ســازد و تعطیــل کند. آزادی 
اجتماعات بدهد و وعده های دیگر... االن ایشــان شــکایت و گله دارد که چرا 
از اعمال من تقدیر نمی کنید؟ بحث بر سر این ها نیست... آنچه مورد اشکال و 
ایراد و اختالف است ایراد قانونی بودن دولت ایشان و نشستنشان و گفتنشان 
ســر جای همان غاصبین و دشمنان ملت و تمکین کامل نکردن به خواسته 

ملت و انقالب است... .
  از طرف دیگر، امروز گروهی از طرفداران بختیار هم با شعار »بختیار، بختیار، 
سنگرتو نگه دار« راهپیمایی کردند که کار به درگیری و برخورد کشید و عده ای 
هم زخمی شدند. راهپیمایی کنندگان که حتی یک درصد هم فکر نمی کردند 
دو روز بعد، بختیار و دولتش وجود نخواهند داشــت، در پایان قطعنامه ای را 

خواندند و اعالم کردند، تجمع اصلی شان هفته آینده برگزار خواهد شد.
 بختیار که پیش از این ها تغییر حکومت به جمهوری را غیرممکن و غیرقانونی 
دانسته بود در گفت وگو با »کیهان اینترنشنال« گفت: مسئله جمهوری چیز 
قابل قبولی اســت... اگر آقای بازرگان می خواهند وزرایی در کابینه من داشته 
باشــند ما حرفی نداریم. اتفاقاً آدم های باارزشی در اطراف ایشان هستند. اگر 
ایشان بخواهند راجع به انتخابات آینده قانون اساسی و این گونه مسائل صحبت 

کنند بنده آمادگی دارم... .
  البته پیش از این ها بختیار و عواملش شایعه کرده بودند که وی آمادگی دارد 
پس از مذاکره با بازرگان، استعفا دهد اما امروز اعالم شد که مسئله استعفا به 

روز 22 بهمن موکول شده است! 
 به گزارش خبرگزاری فرانسه امروز نورالدین کیانوری، دبیرکل حزب توده 
ایران با ســتایش از آیت اهلل خمینی تأکید کرد: خطر کودتای خائنانه را نباید 

ناچیز شمرد.
 امام خمینی، امروز اعالم کردند عکس چاپ شده از دیدار همافران با ایشان 

در روزنامه ها، واقعیت دارد.
 کمیته استقبال از امام عصر امروز اعالم کرد به خاطر رسیدگی ایشان به امور 
مهم نهضت، ساعات مالقات عمومی تغییر کرده است و از این پس صبح ها از 
ساعت 10 تا 11:30 برای آقایان و عصرها از ساعت 16 تا 1۷:30 برای خانم ها 

وقت مالقات با رهبر انقالب تعیین شده است.
 تلویزیون سراســری اعالم کرد که فیلم بازگشت امام خمینی را )۹ شب( 
پخش خواهد کرد. عوامل رژیم در ابتدای پخش این برنامه تظاهرات طرفداران 
قانون)شــاه( را که آن روز در امجدیه برگزار شده بود پخش کردند...همافران 
پادگان دوشان تپه همزمان با پخش تصاویر امام صلوات فرستادند... نیروهای 

گارد شاهنشاهی به آن ها حمله کرده و همافران را به گلوله بستند.
 صدای تیراندازی های پیاپی از پادگان نیروی هوایی، مردم شــرق تهران را 
سراسیمه به خیابان ها کشــاند. مردم در ابتدا تصور می کردند که به مقر امام 
حمله شــده است، اما صدای شلیک گلوله ها از پادگان و گزارش تعداد اندکی 
که توانسته بودند از مهلکه بگریزند، مردم را متوجه پادگان نیروی هوایی کرد. 
طولی نکشید که صدای اهلل اکبر و تماس های تلفنی خانه به خانه، مردم تهران 

را متوجه کانون درگیری یعنی پادگان نیروی هوایی کرد.
 پادگان دوشان تپه پس از مدتی به محاصره مردم درآمد. گروهی می خواستند 
به کمک همافران بشتابند، ولی گروه دیگر آن را خطرناک می دانستند. مردم تا 

صبح در خیابان های اطراف پادگان ماندند.
 امام در پیامی به ملت ایران، حمله لشــکر گارد به نیروی هوایی را محکوم 
کردنــد. امام به ارتش اخطار کردند که هرچه زودتر لشــکر گارد به مقر خود 
بازگردد و اال تصمیم آخر را خواهند گرفت. امام اطالعیه های حکومت نظامی را 
خدعه و خالف شرع دانستند و از مردم خواستند با حضور در خیابان ها توطئه 

حکومت نظامی را خنثی کنند.

پشت پرده فرود اضطراری هواپیمای تهران-دمشق در سوریه

بزدل هایی از اورشلیم

گزارش قدس از تالش برای رساندن شیخ به بازی با االهلی
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گواردیوال: آرزو دارم مسی در بارسا بماند
ورزش: سرمربی سابق بارسلونا و کنونی منچسترسیتی راجع به شایعه ای که درباره 
آینده شاگرد قدیمی اش منتشر شده است اظهارنظر کرد. پس از آنکه در درگیری های 
باشگاه بارسلونا بین مسی و مدیر ورزشی این تیم یعنی اریک آبیدال صحبت از جدایی 
قریب الوقوع فوق ستاره آرژانتینی مطرح شده و نام سیتی نیز به عنوان مقصد احتمالی 
مسی بر سر زبان ها افتاده پپ گواردیوال می گوید: »مسی بازیکن بارسلونا و آنجا هم خواهد 
ماند. این آرزوی من است. دوست ندارم درباره بازیکن تیمی دیگر حرف بزنم. به اعتقاد 
من مسی در بارسلونا بازنشسته می شود و این چیزی است که من هم می  خواهم رخ دهد.

شکایت باشگاه منچستریونایتد از نشریه سان
ورزش: باشگاه منچستریونایتد نشریه سان را متهم کرده که پیش از حمله چند روز 
قبل به خانه اد وودوارد مدیر اجرایی شیاطین سرخ از این اتفاق مطلع بوده است. دو 
هفته قبل گروهی به خانه وودوارد حمله کردند و با پرتاب مواد آتش زا، سبب ایجاد 
حریق در ورودی خانه او شدند. حمله کنندگان از این اتفاق ویدئویی منتشر کردند 
که زیر آن نوشته شده بود: »اد وودوارد خواهد مرد.« منچستریونایتد معتقد است که 
نشریه سان پیش از حادثه از این اتفاق مطلع بوده و یکی از روزنامه نگاران این نشریه 

را متهم کرده که برای ضبط کردن این اتفاق همراه حمله کنندگان بود.

زیدان: بیل با ما قرارداد دارد و روی او حساب می کنم
ورزش: سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید بر تمایل بال ولزی اش برای ماندن در سانتیاگو 
برنابئو تأکید کرد. زین الدین زیدان می گوید: »بیل هم در کنار ماست و ما از همه بازیکنانمان 
راضی هستیم. باید نفرات فهرست تیم را انتخاب کنم و مشکلی هم نیست. روی بیل هم 
حساب می کنم. با او مشکلی نداریم. بیل دو سال دیگر قرارداد دارد و می خواهد اینجا بماند. 
من همیشه با بیل صحبت می کنم اما درباره محتوای صحبت هایمان چیزی نمی گویم. 
در بازی های اخیرمان بیل در فهرست جایی نداشته اما برای این بازی می خواهم روی او 
حساب کنم. می دانیم که او می تواند به ما کمک کند و من هم می خواهم که او روبه راه باشد.

بایرن: رونالدو مسن تر از آن است که به دردمان بخورد
ورزش: رئیس باشگاه بایرن مونیخ شایعات مطرح شده درباره ابراز تمایل باشگاهش برای 
جذب کریستیانو رونالدو را رد کرد. هربرت هاینر می گوید: »روزنامه ها اسم های زیادی را 
مطرح می کنند و این کامالً قابل درک است ولی رونالدو مسن تر از آن است که به کار ما 
بیاید. رونالدو که این هفته جشن تولد 35سالگی خود را گرفت در این فصل برای بیانکونری 
27 بازی رسمی انجام داده و برای این تیم 22 گل به ثمر رسانده است. یوونتوس در تابستان 
2018 در یک بمب نقل و انتقاالتی با پرداخت 117 میلیون یورو به باشگاه رئال مادرید 

کریستیانو رونالدو را به خدمت گرفت و به تورین منتقل کرد.

حمیدرضاعرب: گرچه گلزنی ارسالن مطهری در دربی 
91 موجب شد غیبت شیخ دیاباته در ترکیب استقالل به 
چشــم نیاید اما به واقع اگر دیاباته در ترکیب استقالل 
حضور داشت چه بسا معادالت طور دیگری رقم می خورد 

و آبی ها با بردی پرگل میدان را ترک می کردند.
شیخ این روزها به بازیکنی کلیدی بدل شده و هواداران 
در حالی که از گلزنی های مطهری به وجد آمده اند اما آرزو 
می کنند این بازیکن تأثیرگــذار هرچه زودتر در ترکیب 
تیمشــان به میدان برود. فرهاد مجیدی هم به بازگشت 
دیاباته عمیقاً احساس نیاز می کند. به خصوص اینکه قرار 
است استقالل در روزهای آتی دو بازی پی در پی در لیگ 

قهرمانان آسیا نیز انجام دهد. 

  پیش بینی ستوده
استقالل ابتدا با الشــرطه بازی دارد که شیخ بی گمان 
غایب آن بازی خواهد بود و پس از آن به مصاف االهلی 

عربستان می رود. 
دیداری که قرار است در امارات برگزار شود. کادرپزشکی 
استقالل درتالش اســت دیاباته را برای آن بازی برساند 
اما اگر این اتفاق رخ دهد پیش بینی دکتر کاوه ســتوده 
در زمان بازگشت این بازیکن غلط از آب درخواهد آمد و 

شیخ زودتر به میادین بازخواهد گشت. 
ستوده از غیبت 21 روزه شیخ صحبت  به میان 

آورده بود که اگر درست باشد شیخ نه تنها 
بازی با االهلی بلکه در بازی با ذوب آهن 
هم غایب اســت اما درعین حال تالش 
می شود معادالت دیگری رقم بخورد. 
شیخ خود به بازگشــت امیدوار است. 
او که ایــن روزها زیر نظر پزشــکان 
اســتقالل به لیزر درمانی می پردازد 
وعملیات بازگشتش به دقت درحال 
پیگیری اســت درباره احتمال بازی 
مقابل االهلی این صحبت ها را به زبان 
آورده:»سخت درحال درمانم. می دانم 

که استقالل به من نیاز دارد. 
ســعی می کنم در کمتریــن زمان 
ممکن دوباره به ترکیب اســتقالل 

برگردم. شــاید مقابــل االهلــی بتوانم 
بازی کنم و شــاید هم نه. همه چیز در 
روزهای آتی مشخص می شود. من فقط 
امیدوارم«. تردیدی نیست اگر استقالل 
در بازی با نماینده عربســتان شیخ را 
هم داشته باشــد مثلث او، ارسالن و 
قائدی بسیار رعب آور وامیدوار کننده 

خواهد بود...

  دیاباته و میلیچ می توانند فسخ کنند!
در همین حال اگر باشگاه اســتقالل تا قبل از سه شنبه 
دستمزد معوق شــیخ دیاباته و هرویه میلیچ را پرداخت 
نکند  ایــن دو بازیکــن خارجی طبق قانــون می توانند 
قراردادشان را یک طرفه فسخ کنند و در نیمه راه ایران را 
ترک کنند! استقاللی ها با اینکه اطالع دارند باشگاه های 
متمول عربی به دنبال خرید شــیخ هستند، با این وجود 
نه تنها برای تمدید قرارداد ستاره آفریقایی کاری انجام 
نداده اند بلکه بــا پرداخت نکردن به موقــع پول دیاباته 
ناراحتی و نارضایتی او را موجب شده اند!  
در یکی دو روز گذشته خبرهایی 
مبنی بر ترک ایران از ســوی 
دیاباته مطرح شــده بود که 
باشــگاه اســتقالل این 
موضوع را به مصدومیت 
این بازیکن و درخواست 
او برای درمانش در خارج 
از کشــور مرتبط دانسته 

بود.

امیرمحمد سلطان پور: قبل از اینکه وارد تعطیالت زمستانی 
شویم، رقابت در صدر جدول بوندس لیگا بسیار نزدیک بود. در 
آن زمان الیپزیگ اول بود و بروسیا مونشن گالدباخ با دو امتیاز 
آن ها را تعقیب می کرد. تالش بایرن مونیخ هم برای رسیدن به 
هشتمین قهرمانی پیاپی با پنج امتیاز اختالفی که با صدر جدول 
داشت به نظر ضربه بسیار بدی خورده بود. اما در نیم فصل دوم 
پس از برگزاری سه بازی همه چیز به نظر به حالت عادی برگشته 
اســت. بایرن مونیخ دوباره اوج گرفته و با کسب پیروزی های 
5برصفر ، 4بر صفر و 3بریک دوباره به قله فوتبال آلمان برگشته 

و خط حمله آتشینش به نظر مهار شدنی نیست.

  بازی سرنوشت ساز امشب
آن ها به راحتی هرتابرلین، شــالکه و ماینتــس را از پیش رو 
برداشتند اما مسلماً در بازی امشب دیدار بسیار سخت تری را 
خواهند داشت. امشب آلیانز آرنا میزبان الیپزیگ خواهد بود و 
با اینکه تیم جولین ناگزلمن در نیم فصل دوم ضعیف تر به نظر 
می رسد اما همچنان بهترین امید لیگ این کشور برای جلوگیری 
از ادامه فرمانروایی باواریایی ها محسوب می شود. پس از برگزاری 
20 بازی، الیپزیگ تنها یک امتیاز کمتر از مونیخی ها دارد اما 
اگر امشب بازی خود را واگذار کنند اختالف بین آن ها به چهار 
امتیاز افزایش خواهد یافت و بایرن دیگر مهارشدنی نیست. 
بروسیا دورتموند نیز نیم فصل دوم را بسیار خوب آغاز کرده، 

اما زردپوشان قبل از این هفته سه امتیاز کمتر از بایرن دارند.

  مصدوم ها برگشته اند
بایرن به زودی شاهد بازگشت دو مهره کلیدی خود از مصدومیت 
نیز خواهد بود. تئو هرناندز و کینگزلی کومان دو ستاره فرانسوی 
باواریایی ها مدتی را مصدوم بودند اما با بازگشت خود می توانند 
شرایط را برای تیمشان بهبود ببخشند. سرج گنبری نیز گزینه 
بسیار خوب دیگری است که در چند هفته گذشته آمادگی بدنی 

خود را ثابت کرده و می تواند از ابتدا در ترکیب تیمش قرار بگیرد. 
تیم فلیک به شدت روی اوج قرار دارد؛ البته آن ها در میانه هفته 
نزدیک بود در جام حذفی دچار مشکل شوند جایی که دو گل 
دقایق پایانی هوفنهایم بازی را 4بر3 کرد. آن ها اما در دو بازی 
مقابل ماینتس و شالکه در بوندس لیگا 9 گل به ثمر رسانده و 
هیچ گلی دریافت نکردند و امشب نیز می توانند یک پیروزی 
پر گل دیگر را جشــن بگیرند حتی اگر حریفشان، الیپزیِگ 

قدرتمند باشد.

  فقط یک مدافع سالم
گاوهای قرمز در این هفته ها از شکنندگی در خط دفاعی خود 
رنج می برند و گل های بی دلیلی مقابل مونشن گالدباخ دریافت 
کردند و البته در مدت دو هفتــه در دو بازی مقابل آینتراخت 
فرانکفورت در لیگ و جام حذفی مغلوب شدند. برعکس روبرت 
لواندوفسکی که برای بایرن همچنان خوب گلزنی می کند، تیمو 
ورنر در الیپزیگ چارچوب دروازه حریفان را گم کرده و سه بازی 
است که هیچ گلی در مقابل نامش ثبت نمی شود. الیپزیگ هم 
مانند بایرن از مصدومیت های متعدد رنج می برد و امیدوار است 

شرایطش مانند رقیب امشب در این حوزه بهبود پیدا کند. 
آن ها کاپیتان خود یعنی ویلی اوربان و دیگر مدافع مرکزی 
یعنی ابراهیم کوناتــه را در اختیار ندارند تــا تنها دایات 
اوپامچانو تنها مدافع مرکزی سالمشــان باشد. اما یکی از 
برگ های برنده الیپزیگ در چند وقت اخیر سرمربی آن ها 
یعنی ناگزلمن بوده که با تاکتیک های جالبش بســیاری 
را غافلگیر کرده اســت. او برای بازی امشــب نیز مسلماً 
برنامه های ویژه ای خواهد داشــت. بایرن در حال حاضر 
به نظر توقف ناپذیر می آید اما اگر یک تیم باشد که بتواند 
آن ها را امشــب متوقف کرده و جلو قهرمانی شــان برای 
هشتمین بار پیاپی در بوندس لیگا را بگیرد، بی گمان آن 

تیم الیپزیگ است.

ورزش: بهمن عســگری دربــاره تکرار مــدال طال در 
رقابت های لیگ جهانی کاراته وان پاریس پس از قهرمانی 
در لیگ جهانی شــیلی اظهار کرد: خدا را شــکر پس از 
اتفاقات رقابت های کاراته وان اسپانیا که سبب شد عنوان 
برترین کاراته کای جهان را از دست بدهم، از این چالش 
بزرگ بیرون آمدم و توانستم سال 2020 را با کسب نتایج 
خوب شروع کنم. حضور ناموفق در رقابت های اسپانیا، 
برای من یک تلنگر بود و سبب شد انگیزه و تالشم را بیش 

از پیش کنم تا به موفقیت برسم.

کابوس پاریس
وی با بیان اینکه کسب دو مدال طال در شیلی و پاریس 
آن هم در فاصله زمانی کم، کاری ســخت و دشوار است 
گفت: رقابت های پاریس برای من کابوس شده بود چرا 
که چهار دوره در این مسابقات شرکت کردم اما فقط یک 
برنز گرفته بودم. در این دوره عزمم را جزم کردم تا مدال 
طال بگیرم. خدا را شکر پس از مسابقات شیلی توانستم 
وزنم را نگه دارم و با شــرایط خوبی در مسابقات پاریس 

حاضر شوم و در نهایت به هدفم که مدال طال بود برسم.

 قطعیت سهمیه المپیک
عسگری درباره قطعی شدن کســب سهمیه المپیک و 
اینکه آیا با این وجود قصــد دارد در مراحل باقی مانده 
برای افزایش امتیاز نیز شرکت کند یا خیر، گفت: سهمیه 
المپیکم قطعی شــده اما با توجه به صحبت هایی که با 
شهرام هروی ســرمربی تیم ملی داشتم دوست دارم از 
ســه رویداد باقیمانده حداقل در دو رویداد شرکت کنم 
تا جایگاهم در صدر رنکینــگ را حفظ کنم. به احتمال 
زیاد در رقابت های دبی و اتریش شرکت می کنم چرا که 

مسافتشان نسبت به مراکش کمتر است.

وی خاطرنشان کرد: من اگر در این سه رویداد هم حاضر 
نشوم می توانم به عنوان نفر سوم یا چهارم رنکینگ نیز 
سهمیه المپیک را بگیرم چرا که با نفر پنجم 2700 امتیاز 
اختالف دارم و او اگر در این سه رویداد هم طال بگیرد که 

خیلی بعید است می تواند به صدر رنکینگ برسد.

 حمایت از ستاره ها
چهره  المپیکی ایران در وزن 75- کیلوگرم کاراته، درباره 
لزوم حمایت هر چه بیشــتر مســئوالن از ورزشکاران 
المپیکی گفت: سال بسیار ســختی را پیش رو داریم و 
من با تمام توان برای رســیدن به مدال طالی المپیک 

تالش خواهم کرد. 
وقتی ما ورزشکاران و خانواده هایمان درگیر این موضوع 
و حضور موفق در المپیک هســتیم، پس مسئوالن هم 
باید حمایت بیش از پیش از ورزشکاران داشته باشند تا 
بتوانیم با دغدغه های کمتر و انگیزه بیشتر فقط به فکر 

تمرین و کسب موفقیت باشیم.

 مهاجرت؟
وی در پایان درباره افزایش مهاجرت ورزشکاران ایران به 
کشورهای خارجی نیز خاطرنشان کرد: وقتی با قهرمانان 
دیگر کشــورها درباره حمایت هایی که دارند، صحبت 
می کنیم واقعا گاهی ذهنمان درگیر می شود اما می دانم 
این طور نیســت که وقتی به کشــورهای دیگر برویم 
برایمان فرش قرمز پهن کنند و همــه چیزمان تأمین 
باشد. مطمئن باشید هر ورزشکاری باید دو برابر اینجا 
زحمت و سختی بکشد تا بتواند زندگی اش را تأمین کند. 
بی گمان اگر مسئوالن ورزش ما از ورزشکاران حمایت 
کنند به ذهن هیچ کدام از ورزشکاران هم نمی رسد که 

بخواهند برای کشور دیگری مبارزه کنند.

بایرن مونیخ و هشتمین قهرمانی پیاپی؟

الیپزیگ تنها امید بوندس لیگا
عسگری: باید از المپیکی ها حمایت شود

برای ورزشکاران مهاجر فرش قرمز پهن نمی کنند

سینا حسینی: مدیران فدراسیون فوتبال پس از انتخاب سرمربی 
جدید تیم ملی مدعی شدند حضور ایرانی ها در کادرفنی تیم ملی 
پر رنگ خواهد بود اما نخستین اظهارنظر مرد کروات در رسانه های 
غیر ایرانی نشان از این داشت مدیران فدراسیون یکبار دیگر از حربه 
تبلیغاتی استفاده کردند تا بتوانند افکارعمومی را به سود خود هدایت 
کنند.با معرفی دو هموطن کروات اسکوچیچ به عنوان دستیارانش 
گارد منتقدان داخلی مقابل سرمربی جدید بسته تر از هر زمانی شد، 
البته برخی مدعی شدند اگر پیشنهادی از سوی سرمربی جدید تیم 
ملی به مربیان داخلی هم می شد کمتر کسی حاضر بود این پیشنهاد 
همکاری را قبول کند چون وی کارنامه ایده آلی ندارد که دستیاری او 

بتواند رزومه قابل قبولی برای آن مربی به شمار آید.

با این وجود نکته عجیب این بود که مسئوالن فدراسیون فوتبال در قبال 
اقدام یکجانبه اسکوچیچ سکوت اختیار کردند تا همین ابتدای کار این 
حقیقت برمال شود که سرمربی جدید تیم ملی نیز حاضر نیست زیر 
بار انتخاب های سفارشی و تحمیلی مسئوالن فدراسیون فوتبال برود.

  ترساندن اسکوچیچ
در این میان برخی منتقدان به نقش آفرینی مشاوران ایرانی اسکوچیچ 
اشاره کردند و مدعی شدند مافیای پشت پرده او را به انجام این کار 
توصیه کردند به این شکل که وی را به شدت ترسانده اند که انتخاب 
گزینه مورد نظر فدراسیون فوتبال می تواند تهدیدی جدی برای او و 
کادر فنی اش به حساب آید به همین علت اسکوچیچ پیشدستی کرد و 

با وجود توافق ابتدایی برنامه خود را اجرا کرد. با شکل گیری این فضا یک 
پرسش بزرگ در فضای رسانه ای مطرح شد که آیا وحید هاشمیان که 
پیش از این به عنوان دستیار ایرانی مارک ویلموتس در تیم ملی فعالیت 
می کرد حاضر است با این شرایط در کادر فنی تیم ملی باقی بماند یا 

اینکه او عطای کار در تیم ملی را به لقایش خواهد بخشید؟

  ادعای هاشمیان
البته در ارتباط با وحید هاشــمیان نکتــه دیگری هم وجود 
دارد که در نوع خود جالب توجه اســت، گفته می شود پس 
از آنکه امیر قلعه نویی مســئولیت فنی تیم ملی را نپذیرفت 
عده ای از نزدیکان فدراسیون به هیئت رئیسه پیشنهاد دادند 

وحید هاشمیان به عنوان سرمربی معرفی شود 
و یکی از پیشکســوتان بزرگ فوتبال ایران به 

عنوان مدیر فنی انتخاب شود، اما وقتی این 
مسئله مورد موافقت قرار نگرفت و از سوی 

مقامات باالدستی در وزارت ورزش وتو 
شد هاشــمیان هم با حالت قهر قید 
همکاری با تیم ملی را زده است چون 
اعتقاد داشــته بی گمان از اسکوچیچ 

بهتر بوده و با شــناختی که از تیم ملی ایران 
داشته اســت می توانســته گزینه اصلح تری 

نسبت به اسکوچیچ باشد!

ورزش: اعضای تیم فوتبال شهر خودرو روز دوشنبه در امارات 
به مصاف تیم فوتبال الهالل عربستان خواهند رفت و اعضای 
این تیم صبح دیروز راهی کشور امارات شــدند. کاروان تیم 
فوتبال شهر خودرو در شرایطی ســاعت 5 صبح دیروز راهی 
امارات شد که این کشور ویزای 6 عضو این تیم را صادر نکرد. 
ســید مهدی رحمتی، محمد حســین مرادمند، داوود سید 
عباسی، سعید صادقی، محمد آقاجانپور و جواد طاری بخش 
از اعضای این تیم به دلیل شیطنت اماراتی ها موفق به سفر به 

کشور امارات نشدند و اعضای این تیم را همراهی نکردند.
پس از این اتفــاق فرهاد حمیداوی، مالک باشــگاه بالفاصله 
به فدراســیون رفت تا پیگیر کارشکنی اماراتی ها و همچنین 

روادید اعضای تیم باشد. در همین رابطه گفته می شود احتماالً 
شکایتی علیه اماراتی ها به AFC  ارسال شود.

جواد طاری بخش مدیر رســانه ای باشگاه در گفت و گو با قدس 
گفت: برای روز شنبه مشکل حل نشد. با این حال برای اینکه 
جلو خستگی بازیکنان را بگیریم آن ها را به کیش منتقل کردیم 
تا تمرین سبکی انجام دهند و روز یکشنبه با نخستین پرواز که 
به مدت نیم ساعت خواهد بود به سایر بازیکنان ملحق شوند. 
وی ادامه داد: به طور حتم پیگیر این کارشکنی خواهیم بود و از 

AFCخواهیم خواست که با مسببان آن برخورد کند.
گفتنی است، تیم فوتبال شــهرخودرو دوشنبه )21 بهمن( از 
ساعت 18 به وقت تهران در نخستین بازی خود از مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان آسیا در دبی به مصاف الهالل می رود. در این راستا 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که کوهیونگ جین، داور 

اهل کره جنوبی قضاوت این دیدار را برعهده خواهد داشت.

  الهالل با تمام قوا
نشریه »الریاضیه« عربستان خبر داد که باشگاه الهالل برای 
حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا چهار لژیونر خود 
به نام های جیانگ هیون، سباســتین جووینکو، اندره کارلو و 

گومس را مشخص کرده است.
در این راستا، کانون هواداران این تیم سعودی هم خبر داد که 
بلیت هایی به صورت رایگان تهیه شده و از امروز در باجه های 

بلیت فروشــی ورزشــگاه زعبیل دبی توزیع می شود. تعداد 
بلیت های رایگان محدود است.

ورزش: دو تیــم ایرانــی حاضر در لیگ قهرمانان آســیا 
2020 این فرصت را دارند که با اســتفاده از فورواردهای 
باکالسی همچون اســتوکس و دیاباته بازی های مهمی را 
به سود خود کنند. در جریان دربی اخیر استوکس حدود 
20 دقیقه برای پرسپولیس بازی کرد و اتفاقاً او را چندان 
دونده در میدان ندیدیم و حتی بــرای دقایق زیادی او به 
پشت محوطه جریمه می آمد و با وجود اینکه پرسپولیس 
نیاز به گلزنی و فرار از شکســت داشت استوکس لحظات 
زیادی را به جای حضور در محوطه 
جریمه اســتقالل، نزدیک 
به هافبک هــای میانی 

پرسپولیس بازی کرد.
امــا در دو صحنــه او 
نشان داد که چه نقش 
مؤثری می تواند برای 
پرسپولیس در ادامه 
فصل داشــته باشــد. 
صحنــه اول به 
طــور قطــع 

همان شوتی است که استوکس با شــرایطی نامتعادل به 
سمت دروازه استقالل زد و پایه ساز گل دوم پرسپولیس 
بود و صحنه دوم نیز ضربه کاشته ای بود که از روز گذشته 
در زوایای مختلف به تصویر کشیده شده است و بی گمان 
یکی از صحنه های جذاب دربی 91 با این شوت استوکس 

شکل گرفت.

  فوروارد با کالس
اهمیت ویژه استوکس برای پرســپولیس در ادامه فصل، 
زمانی روشن می شود که یادآوری کنیم فاصله پرسپولیس و 
استقالل مقابل قدرت های بزرگ آسیایی در چند سال اخیر 

خالصه شده در چند مهاجم گلزن و باکالس. 
یعنی پرســپولیس با توان فنی باال گاهی اسیر درخشش 
بازیکنانی مانند ســرجینیو از کاشــیما، عمــر الخربین، 
فوروارد سوری الهالل و یا عمر السوما، سوپرفوروارد سوری 
االهلی شده است. پرسپولیس اکنون یک فوروارد از همین 
جنس دارد. استوکس بازیکنی است که مانند فورواردهای 
باکالس دیگر تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آســیا این 
توان را دارد کــه گاهی در زمین نامرئی شــود اما در یک 

صحنه خاص کار را تمام کند. 
او از فورواردهایی است که شــاید در دقایقی از بازی اصاًل 
او را نبینید و یا مانند همین دیدار برابر استقالل دقایقی 
از بازی او از منطقه ای که باید در آن حضور داشــته 
باشد )محوطه جریمه( فاصله بگیرد اما در یک آن 
می تواند روی یک ضربه ایســتگاهی یا ضربه ای 
از داخل محوطه جریمــه کار را برای تیم خود 

تمام کند.

   خربین، سوما و سرجینیو
 پرســپولیس هم هرچند منشــأ چند گل 
مهم از جمله گل دیــدار برابر االهلی در 
لیگ قهرمانان آســیا 2017 و یا دیدار 
تاریخی ســرخ ها برابر الســد در لیگ 
قهرمانان آســیا 2018 به ثمر رساند 
اما او مهاجمی در کالس تیام و دیاباته 
نبود و به طور قطع قابل مقایســه با 
بازیکنانی همچون خربین، ســوما و 

سرجینیو هم نیست. 
بنابراین اســتقالل و پرســپولیس 
مانند تیم هایــی همچون الهالل و 
االهلی و کاشیما و الدحیل و السد 
نیاز به یک فوروارد باکالســی فراتر 
از آســیا در زدن ضربات آخر دارند تا 
بازی های بزرگ را در یک لحظه با توان 

ذاتی خود تغییر دهند.

چالش کمک ها در تیم ملی

هاشمیان دستیاری اسکوچیچ را رد کرد؟
شیطنت کشور امارات برای نماینده ایران

شهر خودرو بدون دفاع به امارات رسید

ضد  حمله

ورود پلیس فتا به ماجرای بلیت فروشی دربی
ورزش: حسن کریمی مدیرعامل شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی 
درباره ناهماهنگی و اشکاالت سیستمی بلیت فروشی الکترونیک دربی استقالل 
و پرسپولیس گفت: موضوع بلیت فروشی و جلوگیری از برخی سوء استفاده ها 
و بی نظمی و آشفتگی سابق به مذاق گروهی خوش نیامده و متأسفانه با هک 
و حمالت سیستمی به روند کار صدمه محدودی زدند. کریمی افزود: تمامی 
مدارک و شواهد را امروز برای پلیس فتا آماده کرده ایم و بی گمان برای حفظ 

حقوق مردم و هواداران و فوتبال کشور تا آخر آن را پیگیری می کنیم.

خبر خوش؛ فیفا مطالبات ایران را می دهد 
ورزش: ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال در خصوص سفر 
خود به زوریخ، مقر فیفا گفت: جلساتی را با معاون دبیرکل فیفا، خزانه دار فیفا، 
مسئول مالی فیفا، مسئول توسعه فوتبال فیفا، مسئول حسابرسی و انطباق فیفا 
برگزار کردیم. بیشترین بحث ما پیرامون مسائل مالی، مطالبات فدراسیون و نحوه 
دریافت مطالبات بود. هم چنین در خصوص پروژه های اجرایی و کمک های 
فیفا  نیز به بحث و تبادل نظر پرداختیم. همچنین مطالبات باشگاه ها از دیگر 
مواردی بود که در جلسه با مسئوالن فوق مطرح کرده و در خصوص راهکارهای 
پرداخت و رفع مشکالت فدراسیون فوتبال ایران با توجه به تحریم هایی که وجود 
دارد صحبت کردیم. مقرر شد حداکثر تا یک یا دو هفته آینده نظر نهایی خود را 
اعالم کنند و ما بتوانیم به حق فوتبال ایران و باشگاه ها برسیم. نکته مهم دیگری 
که بود این است که مسئوالن فیفا نظرشان مثبت بود و اعالم کردند در نخستین 
فرصت مطالبات فدراســیون فوتبال ایران را از فیفا به فدراسیون و باشگاه ها 

پرداخت می کنند.  

افاضلی: شاید مجبور به فسخ قرارداد فروزان 
شدیم!

ورزش: افاضلی ســرمربی پارس جنوبی در مورد وضعیت محســن 
فروزان و مشکلی که در دریافت کارت بازی او پیش آمده گفت: یکسری 
مشــکالت حقوقی برایش پیش آمده و نمی دانم حرف و حدیث های 
ایجاد شده بر اساس کدام سند و مدرک اســت ولی با شناختی که در 
این مدت از او پیدا کردم حرف هایی که در موردش زده می شــود به او 
نمی خورد و جور در نمی آید. اگر این پروسه طوالنی شود و تا بعد از بازی 
بعدی ما تا نساجی کارت بازی اش صادر نشــود ما مجبوریم بر اساس 
نیاز خودمان تصمیم بگیریم و برخالف میــل باطنی بازیکن دیگری 

جایگزین کنیم.

کرار، غایب بزرگ الشرطه مقابل استقالل
ورزش: به گزارش رسانه های بغداد جاسم کرار در بازی چند روز پیش الشرطه با 
النفط دچار مصدومیت شد تا در سفر کاروان این تیم به اربیل و بازی با استقالل 
حضور نداشته باشد. غیبت کرار از آن جهت حائز اهمیت جلوه می دهد که صفا 
هادی دیگر ستاره خط میانی الشرطه نیز به دلیل سفر به روسیه نمی تواند این 

تیم را همراهی کند.

از پرداخت به بشار رسن خبری نشد
ورزش: درحالی که قرار بود پس از واریز شدن پول رضایتنامه بیرانوند 
از جانب باشگاه بلژیکی این پول به بازیکن عراقی سرخپوشان داده شود 
این اتفاق هنوز نیفتاده اســت. طبق گفته های دژبد مدیر برنامه های 
رسن هنوز پولی بابت قرارداد این فصل به حســاب این بازیکن واریز 
نشده است و او به عنوان مدیربرنامه های بازیکن عراقی برای مذاکره با 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس امروز راهی دوحه قطر می شود تا راه حلی 

برای پرداخت این پول پیدا شود.

تداوم صدرنشینی مس رفسنجان در لیگ یک 
ورزش: هفته بیست و سوم لیگ یک فوتبال با برگزاری 9 دیدار به پایان رسید و 

تیم فوتبال مس رفسنجان همچنان صدرنشین ماند.
نتایج این هفته به شرح زیراست:  

آرمان گهر۴ - فجرسپاسی صفر
 قشقایی شیراز صفر- نود ارومیه صفر

ملوان صفر- مس کرمان صفر
 داماش گیالن 2 - گل ریحان البرز یک

شهرداری تبریز صفر- مس رفسنجان ۳
سرخپوشان پاکدشت 2 - بادران تهران یک

 رایکا بابل صفر - خوشه طالیی ساوه یک
آلومینیوم اراک صفر - سپیدرود رشت صفر

 نیروی زمینی صفر - استقالل خوزستان یک

منهای فوتبال

شیرکوند: اتفاقات دیدار مقابل پیام خراسان 
شرم آور بود

ورزش: لیبرو تیم شهرداری ورامین به انتقاد از شکل برگزاری بازی اخیر این 
تیم در مشهد پرداخت. احسن اهلل شیرکوند می گوید: »بازی عجیب و غریبی 
بود که تا حدود چهار دقیقه تا آغاز بازی مشخص نبود که تیم پیام خراسان 
بازی خواهد کرد یا نه. من فکر می کنم دست هایی پشت پرده وجود دارد که 
به والیبال مشهد آسیب می زند. بازی با پیام خراسان بدون پروتکل برگزار شد 
که برای والیبال ایران، شرم آور است. هیچ اصلی از اصول لیگ برتر در این بازی 
برقرار نشد و بازی فقط استارت خورد. 6 بازیکن حریف در فاصله سه چهار 
دقیقه به آغاز بازی به سالن آمدند! من واقعاً متأسفم. چنین اتفاقات نادری را 

فقط در لیگ ایران می بینیم.

آغاز اردوی تیم ملی وزنه برداری از 22 بهمن
ورزش: دور جدید اردوهای تیم ملی وزنه برداری کشورمان برای اعزام به 
مسابقات غرب آسیا و قهرمانی 2020 بزرگساالن آسیا، از روز سه شنبه 22 
بهمن ماه با حضور هشــت ملی پوش در کمپ تیم های ملی آغاز می شود. 
برهمین اساس حافظ قشقایی، حسین سلطانی، علی میری، سهراب مرادی، 
کیانوش رستمی، امیر حقوقی، علی هاشمی و علی داودی، نفرات دعوت شده 
به این مرحله از اردو هستند که تمرینات تا 6 اسفند ادامه پیدا خواهد کرد. پس 
از پایان هفته سوم لیگ برتر وزنه برداری باشگاه های کشور، نفرات برتر این 
رقابت ها به اردوی بعدی تیم ملی بزرگساالن برای اعزام به مسابقات قهرمانی 
آسیا دعوت می شوند. رقابت های غرب آسیا 6 تا 10 اسفندماه در امارات و 
مسابقات قهرمانی بزرگساالن 2020 آسیا، از 28 فروردین تا 6 اردیبهشت 

در قزاقستان برگزار می شود.

وادا: روسیه نمی تواند در جام جهانی 2۰22 
شرکت کند

ورزش: تیم ملی فوتبال روسیه با تصمیم کمیته اجرایی آژانس جهانی ضد 
دوپینگ )WADA( حق شرکت در جام جهانی 2022 را نخواهد داشت. 
یوناتان تایلور، رئیس کمیته انطباق قوانین وادا نیز تأیید کرد تیم ملی فوتبال 
روســیه در صورت راهیابی به جام جهانی 2022 باید با پرچم بی طرف در 
رقابت ها حضور یابد. نایب رئیس مجلس دولتی دومای روسیه نیز در واکنش 
به خبرهای انتشار یافته گفت: طبق قوانین حضور یا عدم حضور تیم ملی 
فوتبال یک کشور در جام جهانی در حیطه اختیارات فیفاست. آژانس جهانی 
ضددوپینگ نمی تواند دخالتی درباره این موضوع داشته باشد. هر فدراسیون 

جهانی این حق را دارد که توصیه های وادا را نپذیرد.

خدمتی: هنوز حقوقی نگرفته ام
ورزش: نجمه خدمتی می گوید هنوز حقوقی که قرار بود به ورزشکاران 
المپیکی بدهند را دریافت نکرده است. تیرانداز المپیکی در مورد روند آماده 
سازی خود برای مسابقات المپیک 2020 توکیو اظهار کرد: پس از مسابقات 
قهرمانی آسیای قطر در اردوی تیم ملی هستیم. حدود دو ماه است که در 
اردوها خود را برای مسابقات المپیک آماده می کنیم. قرار است در یک اردو و 
مسابقه تدارکاتی در آلمان شرکت کنیم. همچنین در اسفندماه جام جهانی 

هند را نیز خواهیم داشت تا بتوانیم با آمادگی بیشتر راهی المپیک شویم.

 امیدواری همیلتون 
به فروش پنت هاوس ۵2 میلیون دالری 

ورزش: قهرمان 6 دوره فرمول یک، پنت هاوس خود با قیمت 52 میلیون 
دالر را به فروش گذاشت. لوئیس همیلتون 32 ساله پنت هاوس خود را در شهر 
نیویورک آمریکا با قیمت پیشنهادی 52 میلیون دالر به فروش می رساند. او 
آگهی فروش پنت هاوس خود را با قیمتی کمتر نسبت به سال گذشته به صورت 
رسمی منتشر کرده است. این راننده انگلیسی تیم مرسدس آلمان قصد داشت 
تا ماه مارس سال 2019 این پنت هاوس را با قیمت 57 میلیون دالر به فروش 

برساند اما اکنون در آگهی جدیدش 5 میلیون دالر از قیمت آن کاسته است.

بسحاق: امیدوار به تکرار قهرمانی تکواندو 
ایران در آسیا هستیم

ورزش: مربی تیم ملی تکواندو کشورمان از امیدواری هایش در خصوص 
موفقیت در مسابقات پیش روی آسیایی خبر داد. علی محمد بسحاق می گوید: 
»شرایط تیم ما خوب است، اما باید ببینیم کره جنوبی به عنوان رقیب اصلی ما با 
چه نفراتی در این رقابت ها حضور داشته باشد. ما امیدوار هستیم قهرمانی های 
گذشته تکواندو ایران را تکرار کنیم و برای این مهم نیز تالش خواهیم کرد. 
تیم ما نسبت به دوره گذشته بهتر شده است و امیدوارم نتیجه دلخواهمان که 

قهرمانی آسیاست را دوباره تکرار کنیم«.

گزارش قدس از تالش برای رساندن شیخ به بازی با االهلی

دیاباته: امیدوارم
مهاجمی با کالس جهانی

استوکس برگ برنده پرسپولیس در آسیا

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/12/05

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین 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 رسمی 
آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت 

به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرونده 257-98 خانم هدی جوادی فرد  فرزند نورمحمد در شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 
105/50 متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره 148 فرعی ازیک اصلی س��ه یک آب خریداری از مالک رس��می 

آقای قربان پاسبان
2-کالس��ه پرونده 347-98 آقای رضاجواهری توپکانلو فرزندحسن علی  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی 
ب��ه  مس��احت126/57 متر مربع قس��متی از  پالک یک فرعی از3719فرعی از11  اصل��ی  خریداری از مالک 

رسمی آقای محمدخرسندی
3-کالس��ه پرونده 029-96  خانم گلزارعباس��یان باجگیران  فرزند حبیب  در شش��دانگ یک باب دامداری به 
ممس��احت1947  متر مربع قس��متی از پالک  1005فرعی از55 اصلی کهنه اوغازخریداری از مالک رس��می 

آقای آدینه محمد ولد خداداد 
4-کالسه پرونده 303-98  آقای علی فوالدی فرزندرمضانعلی در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 

72/65 مترمربع قسمتی از پالک  2115فرعی از7 اصلی خریداری از مالک رسمی آقای ملک هادی 
5-کالس��ه پرونده 296-98  آقای س��ید میالد حسینی مشهدطرقی فرزند س��ید رشید در ششدانگ یک باب 
منزل مس��کونی به اس��تثناء ثمن اعیان به مساحت 150/50 مترمربع قس��متی ازپالک 485فرعی از13اصلی 

باغات وحومه خریداری ازمالک رسمی آقای ابراهیم آذری جوان برزلی
-6کالس��ه پرون��ده 353-98خانم مهی��ن ع��وض زاده  فرزند علی درشش��دانگ یک باب مغازه به مس��احت  
116/55مترمرب��ع قس��متی از پالک 12628فرع��ی  از13اصلی باغات وحومه خریداری ازمالک رس��می آقای 

عبدالعلی عوض زاده 
7-کالس��ه پرونده 145-98آقای مرتضی رش��یدی فرزند علی درشش��دانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت  
100مترمربع قس��متی ازپالک2991فرعی از13اصلی  باغات وحومه خریداری ازمالک مش��اعی از ذیل تمامی 

مالکیت مشاعی  
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. 
در صورت��ی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
مح��ل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-9814366
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/12/05
صمد ابراهیم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9809988528200428 حوزه ش��ماره 112 ش��هری ش��ورای حل اختالف شهرستان شهرستان 

تویسرکان تصمیم نهایی شماره 9809978528200678
خواهان :آقای رضا مالمیر فرزند نجفقلی به نشانی استان همدان –شهرستان تویسرکان – بخش مرکزی شهرستان 

تویسرکان –دهستان حیقوق نبی –روستای نقده – منزل پدری 
خواندگان :1- آقای بهروز مقدم فرزند علی به نش��انی اس��تان البرز – شهرس��تان کرج – شهر کرج -خ مطهری خ 
ساوجی نبش اردال ن 3و7 2.آقای امیر فالح فرزند غالمعلی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها :1- الزام به تنظیم 
سند خودرو  2- مطالبه خسارت دادرسی  گردشکار :قاضی با مشورت اعضا پس از اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 

خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید 
رای شورا : در خصوص دعوی آقای رضا مالمیر فرزند نجفقلی بطرفیت آقایان 1- امیر فالح 2- بهروز مقدم فرزندان 
غالمعلی و علی بخواس��ته الزام خوانده به تنظیم س��ند رسمی و انتقال آن در حق اینجانب بابت انتقال سند خودرو 
پیکان به شماره پالک 68-162د33 مقوم به 1/100/000تومان ،خواهان خواسته خود را مفاد ا چنین بیان داشت  با 
توجه به قرارداد عادی مورخه 96/5/7 اینجانب یک دستگاه خودرو پیکان از خوانده ردیف اول خریداری نمود م که 
تا بحال از تنظیم سند آن خودداری نموده که سند پالک آن بنام خوانده ردیف دوم می باشد تقاضای رسیدگی دارم 
و خوانده گان علی رغم وصف ابالغ در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه و دفاعیه تقدیم نداشته است ،شورا با بررسی 
مجموع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست و تصویر مصدق قرارداد مورخه 96/5/7و 
استعالم انجام شده از پلیس راهور که طی ان اخرین مالک خودرو فوق را خوانده ردیف دوم اعالم داشته و عدم تهیه و 
تدارک دفاع محکمه پسند از جانب خوانده ،لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 210، 219و 223قانون 
مدن��ی و ماده و 515و 519و 198 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم ب��ه الزام خوانده ردیف دوم به حضور دریکی از 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خودرو پیکان به شماره162 د 33 ایران 68 ودر خصوص خوانده ردیف اول با توجه 
به اینکه دعوی متوجه ایشان نمی باشد مستندا به ماده 89ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی صادر 
و اعالم می دارد ودر خصوص خسارت تاخیر تادیه خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 26750 تومان بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 42000تومان بابت هزینه نشر اگهی از باب تسبیب صادر و اعالم می دارد رای صادره در همه قسمت 
ها غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف همین مهلت پس از ان قابل تجدید 

نظر در محاکم عمومی دادگستری تویسرکان می باشد . )م الف 212( آ-9814347
قاضی شعبه 112 شورای حل اختالف  تویسرکان – امید حسن کاویا 

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره  139760322002002951-1398/10/21    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی خانم رویا ش��یخ فرزند محمدحس��ن  بشماره شناسنامه  551 صادره از زابل در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  168 متر مربع در قسمتی ازپالک 991 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش 2 سیستان شهر 

خیابان بختیاری 14  خریداری از مالک رسمی محمد نخعی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود 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: 1520 آ-9813622
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1398/11/5          تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1398/11/20

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره  139760322002002500-1398/9/19    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم منیره جان پرور فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه  1068 صادره از زابل در ششدانگ عرصه یک باب 
خانه  به مساحت  361/80 متر مربع در قسمتی ازپالک 748 فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش 2 سیستان شهر زابل 
هیرمند 37  خریداری از مالک رسمی خانم طوبی نخعی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود 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: 1534  آ-9813623
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1398/11/5         تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1398/11/20

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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

هیات 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 سند 
رس��می  برابر رای شماره 139860308001004070 � 1398/1030 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رضا دس��تی گردی فرزند عیسی بش��ماره شناسنامه 105 صادره از بیرجند و شماره ملی 
0650528271  نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت 2157/34 متر مربع قسمتی از پالک 1405 
اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت سید حسن میر حسینی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 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-9813626
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/11/20
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی ابالغ مفاد رأی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

چون به موجب رأی ش��ماره 139860301054001578 مورخ 1398/10/24 صادره از هیئت 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 
90/09/20 مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک جنوب شرق تصرفات مفروزی و مالکانه خانم 
عزت سادات لواسانی فرزند مظفر متقاضی پرونده کالسه 1397114401054000022 نسبت 
6 دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 106/70 مترمربع قس��متی از پالک ثبتی 

4418 اصلی با حدود اربعه:
شماالً: 5/91 متر دیوار بدیوار ملک مجاور جزء قسمتی از پالک 4418 اصلی

شرقاً: 19/62 مترمربع دیوار بدیوار ملک مجاور جزء قسمتی از پالک 4418 اصلی
جنوباً: 5 متر درب و دیوار به گذر

غربا: در 19/5 متر دیوار بدیوار مجاور جزء قسمتی از پالک 4418 اصلی
مورد ثبت به ش��ماره 92857 صفحه 137 دفتر 622 به ش��ماره چاپی 701124 امالک واقع در 
بخش 7 تهران ثبت شده اس��ت که ذیل صفحه دفتر الکترونیکی 139720301054033846 
انتقال یافته اس��ت. مراتب از نظر اطالع ذوی الحقوق و ش��رکا مشاعی پالک فوق در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه آگهی می گردد. طبق قانون فوق االشاره کسانی که به مالکیت و تصرفات 
مفروزی متقاضی فوق اعتراض دارند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به مراجع قضائی تس��لیم نماید بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول 
واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت مفروزی به مساحت و حدود باال به نام نامبرده اقدام خواهد 

شد. آ-9814288 م.الف 19748     شناسه آگهی: 742989
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/5          تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/20

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خاوران تهران- غضنفری

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

هیات 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 سند رسمی برابر رای شماره 139860308001004057ـ  1398/10/30 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نوراحمد بوالی گزیک  فرزند یارمحمد بشماره 
ــدانگ یک قطعه باغ منزل به مساحت  ــماره ملی 5239667918   نسبت به شش ــنامه 65 وش شناس
ــالک 932 فرعی از 222ـ  اصلی بخش 3 بیرجند از محل مالکیت خانم بیگم  ــر مربع بپ 1475/53 مت
بخت ارا و محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود 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-9813628
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/11/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/11/20
علی فضلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860327006000120مورخ 98.2.30 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ــاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم تصرفات  مالکانه  ثبتی اراضی و س
ــماره شناسنامه 1781 صادره از طارم به  ــتعلی  رضایی فر زند حنیفه ش بالمعارض متقاضی آقای دوس
ــماره ملی5399268035 در شش دانگ یک باب عمارت به مساحت18263مترمربع پالک 2101  ش
فرعی مفروز و مجری شده از پالک 146 اصلی واقع در شهر آببر خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی 
مسعود عمارلو محرز  گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  داشته باشند در شهر 
ها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در روستا به مدت دو ماه  اعتراض خود 
ــید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ــلیم  نمایند و پس از اخذ رس را به اداره ثبت محل تس
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقویم نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ-9813617
تاریخ انتشار نوبت اول: 98.11.5  
  تاریخ انتشار نوبت دوم98.11.20

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم
 سیدرضا شفیعی

آگهي قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبت تایباد
ــتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  نظر به دس
ــتقر دربخش 14مشهد  1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس
ــیدگی و تصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز و رای الزم صادر  ــتان تایباد مورد رس واحد ثبتی شهرس

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقاي کبیر استاد استادي به شناسنامه شماره 34 کدملي 0749643439 صادره تایباد فرزند عیسي در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 141.77 مترمربع پالک شماره50مکرر فرعي از256 اصلي واقع در 
خراسان رضوي بخش 14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت شادروان حسن اکسیر 

و قسمتی از پالک کالسه 98-87
ــاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س
ــار  13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتش
منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-9813625
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/5        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/20 

 رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد-غالمرضا آقازاده
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ــماره کالسه 172-97 موضوع قانون تعیین  ــماره 2188-98 مورخ 98/10/18 هیات به ش برابر رای ش
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تقی ستاری فرزند عطاخان بشماره شناسنامه 
ــاحت 140.95 متر مربع از  پالک 561 فرعی از 155 اصلی واقع در  34376 در یک باب خانه به مس
اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی شخص متقاضی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 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. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9813658
تاریخ انتشار نوبت اول:  05                  /11                  /98            تاریخ انتشار نوبت دوم: 20                  /11                  /98

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان
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سیما و سینما

خبر

فرامرز قریبیان از سینما خداحافظی کرد!
سیما و سینما: نشست خبری 
فیلم »خــروج« در جشــنواره 
فجر با حواشــی زیــادی همراه 
بود. ابراهیم حاتمی کیا و فرامرز 
قریبیان انتقادات زیادی را مطرح 

کردند.
فرامرز قریبیان در نشست خبری 

»خروج« اعالم کرد این آخرین فیلمش در سینماست.
قریبیان اظهار کرد: من معتقدم این فیلم بهترین کار کارنامه من است. 
من وقتی این فیلم نامه را خواندم دوســتش داشــتم. در این هفت سال 
پیشــنهادهای زیادی شد، از هیچ کدام خوشم نیامد، دلم می خواست با 
کاری که دوســت دارم حرفه ام را خاتمه دهــم و وقتی این فیلم نامه را 

خواندم دیدم این فرصت پیش آمده است.
وی افزود: می دانســتم فیلم زحمت زیــادی دارد فقط یک ماه تمرین 
تراکتورسواری کردم. بنابراین این فیلم را دوست داشتم. همکاری به دلیل 
زیبایی فیلم نامه ایجاد شد و بالفاصله پیشنهاد بازی را پذیرفتم. حاال اعالم 
می کنم این آخرین فیلم من در سینما بود و دیگر خداحافظی می کنم، 

چون دیگر حوصله بچه بازی و غرض ورزی مسئوالن سینمایی را ندارم.

»خروج« فیلم فرامرز قریبیان و درخشش او در نقش »رحمت  بخشی« 
برگ برنده فیلم اســت. کشاورز زخم خورده ای که برای احقاق حق خود 
از اول شــخص اجرایی کشور، با تراکتور به جاده زده و در سکوت پرچم 

اعتراض را برافراشته نگه می دارد.

نتیجه آرا تا پایان روز هفتم
خروج »روز بلوا« از فهرست فیلم های برتر 

مردمی فیلم فجر
سینماپرس: فیلم های برتر آرای 
مردمی فجر ۳٨ تا ۱٨ بهمن ماه 
همزمان با پایــان هفتمین روز 

جشنواره فیلم فجر اعالم شد.
به گزارش ســینماپرس، ۶ فیلم 
برتــر آرای مردمــی فجر ۳٨ تا 

جمعه ۱٨ بهمن ماه و همزمان با هفتمین روز جشنواره فیلم فجر اعالم 
شد.

نتیجه شمارش آرای فیلم های نمایش داده شده در روز هفتم جشنواره 
فیلم فجر)۱٨ بهمن ماه( توســط ســتاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه 

تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعالم شد.
 فیلم هــای »آبادان یازده ۶۰«، »دوزیســت«، »شــنای پروانه«، »مغز 
اســتخوان«، »درخت گردو« و »روز صفر« ۶ فیلم برتر آرای تماشاگران 
ســی و هشتمین دوره جشــنواره فیلم فجر تا روز جمعه ۱٨بهمن ماه 
هستند. تا پیش از این فیلم سینمایی »روز بلوا« نیز در این فهرست قرار 
داشــت که طبق آمار جدید در روز هفتم جشنواره فیلم فجر از فهرست 

آرای مردمی خارج شده است.
الزم به توضیح است، فهرست فیلم ها بدون اولویت هستند.

14 سانس فوق العاده در روز هفتم جشنواره
سیما و ســینما: مدیــر امور 
فجر  فیلم  سینماهای جشنواره 
از ۱4 ســانس فوق العاده در روز 
هفتم جشنواره ســی و هشتم 
بــرای پنــج فیلــم پرمخاطب 

جشنواره خبر داد.
»محمدرضــا فرجی« مدیر امور 

سینماهای جشنواره فیلم فجر در گفت وگو با ستاد خبری جشنواره درباره 
سانس های فوق العاده روز هفتم جشنواره سی و هشتم گفت: فیلم های 
روز صفر)سعید ملکان( در سینماهای مگامال، آزادی )سه سالن( و راگا، 
درخت گردو )محمدحسین مهدویان( در سینماهای  آزادی )دو سالن(، 
فجر اسالمشهر و گالریا، خورشید )مجیدمجیدی( در سینماهای ایران مال 
و فرهنگ یک، شنای پروانه )محمد کارت( در سینماهای استقالل و کیان 
و ســه کام حبس )سامان سالور( در سینما کوروش به سانس فوق العاده 

رسیدند.

آغاز »رعد و برق« بهروز افخمی در اهواز
سیما و سینما: بهــروز افخمی 
ایــن بــار موضــوع ســیل را 
دستمایه سریال قرار داده و از 
پروژه  این  تصویربرداری  امروز 
در ۲۰ کیلومتری جاده اهواز ـ 

ماهشهر آغاز می شود.
به نقل از سیمافیلم، سریال جدید افخمی پربازیگر است و در مراحل 
مختلف تصویربرداری بازیگران ســینما و تلویزیون برای ایفای نقش 

به گروه بازیگران اضافه می شوند.
پیش تولید ســریال از مرداد ماه آغاز شده و تمام مناطق سیل زده از 
سال گذشته ) استان های خوزستان، لرســتان، گلستان و...( در این 

مجموعه دیده می شود.
شــهرام قائدی، رضا توکلی، مهدی زمین پرداز، محمد مختاری، کاوه 
سماک باشــی، سپیده موسوی، ویدا موسوی، امیر موسوی بازیگرانی 

هستند که تاکنون برای ایفای نقش ها انتخاب شدند.
عواملی که در این سریال همکاری دارند، عبارتند از:

کارگردان و سرپرســت نویســندگان: بهروز افخمــی، تهیه کننده: 
داوود هاشــمی، کارگردان ۲: امیر شیرمحمدی، مدیر تصویربرداری: 
حسنعلی اســدی، مدیر صدابرداری: مرتضی اصالن زاده، چهره پرداز: 
زهره سیه پوش، مدیر تولید: علیرضا هاشمیان، مدیر تدارکات: احمد 
امیرانی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علی حسن پور، صحنه و لباس: 
حسین قزل باش، سیدمحمود جعفری، منشی صحنه: داوود عصمتی، 
عکاس و تصویربردار پشــت صحنه: پوریا منجــزی، طراح بدلکاری: 
علیرضــا فتحی، دســتیاران تهیه کننده: سیدحســن جعفری، الهام 
رضایی، مشــاور فنی پروژه: رایان جعفــری، جلوه های ویژه میدانی: 
حسین طالبیگی، امور مالی: میترا کرباسیان، زهره افشاری نیا و مدیر 

روابط عمومی: الهام رضایی.
ســریال »رعد و برق« به ســفارش شبکه پنج ســیما تهیه و تولید 

می شود.

 سیما و ســینما/ زهره کهندل ژانر وحشت 
یکی از ژانرهای مهم و پرطرفدار سینمای جهان 
است که در سینمای ایران با کم مهری فیلم سازان 
روبه رو شــده اســت. با وجود ســابقه طوالنِی 
گونه وحشت در سینمای جهان و فیلم های مطرح 
متعددی که در این ژانر ســاخته شــده، گویی 
سینمای ایران از ساخت فیلم در این ژانر وحشت 
داشته که دالیل مختلفی دارد. ترس از استقبال 
کم  مخاطب و دشواری های ساخت در این ژانر از 
جمله دالیل بی میلی فیلم سازان به این ژانر است. 
در جشــنواره فیلم فجر امسال اما شاهد دو فیلم 
سینمایی در ژانر وحشت هستیم. فیلم »آن شب« 
ساخته »کوروش آهاری« که یک تولید مشترک 
بین المللی است و ژانری دلهره آور و معمایی دارد 
و فیلم »پوست« ســاخته »برادران ارک« که اثر 
دیگری در این گونه است. در سینمایی که عمده 
فیلم هایش به شــبه ژانراجتماعی و ژانر کمدی 
خالصه شده، ساخت فیلم در ژانرهای دیگر را باید 
غنیمت شمرد. فیلم »آن شب« نخستین فیلم بلند 
کوروش آهاری است که در آمریکا ساخته شده و 
فیلم نامه آن توسط آهاری و میالد جرموز نوشته 
شده اســت. فیلم »پوست« هم نخستین تجربه 
سینمایی بلند بهمن ارک و بهرام ارک است که 
درباره عشق، جادو، طلسم و جن است. هر دو فیلم 
در میان فیلم های انتخابی بخش نگاه نو در سی 
و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارند که 
نخستین تجربه ســینمایی کارگردان هایشان به 

شمار می روند.

 یک قصه ایرانی 
در یکی از ایالت های آمریکا

فیلم »آن شــب« مانند بسیاری از فیلم های دهه 
اخیر ســینمای ایران که با یک میهمانی آغاز و 
به یک فاجعه ختم می شــود، از این روال مرسوم 
پیــروی کرده اســت. زوج جوانی کــه هر کدام 

رازهای سربه مهری دارند و هیچ وقت رازهایشان 
را برای هم فاش نکرده اند، ناخواسته در موقعیتی 
قرار می گیرند که وادار به افشاگری برای یکدیگر 
می شوند. اتفاقات ترسناک و دلهره آور فیلم در یک 
هتل دورافتاده و متروک رخ می دهد که گناهان 

این دو نفر را جلو چشمشان می آورد.
این فیلم عــالوه  بر تهیه کننــده ایرانی خود، دو 
تهیه کننده آمریکایی هم دارد که نشان از دورخیز 
سرمایه گذاران آن برای پخش بین الملل دارد. شاید 
بتوان یکی از دالیل انتخاب این ژانر را نگاه به ذائقه 
مخاطب بین المللی دانست که تماشای فیلم در ژانر 
وحشت روی پرده سینما را دوست دارند. این فیلم 
از ابتدا تالش می کند فضای معمایی و دلهره آور را 
برای مخاطب ترســیم کند که در ابتدا با ریتمی 
ُکند ولی در نیمــه راه به خوبی پیش می رود، به 
گونه ای که گره های اولیه در نیمه پایانی فیلم باز 
می شود، اما فیلم برخالف آنچه پیش بینی می شد 

که فیلمی خوب در ژانر ترس باشد، ناگهان با یک 
پایان بندی مبهم و ضعیف تمام می شود. مشکلی 
کــه عمده فیلم هــای ایرانی دارنــد، پایان بندی 
ضعیف فیلم هاست و فیلم »آن شب« هم با وجود 
سرمایه گذاران بین المللی و برخی عوامل آمریکایی 

از این قاعده مستثنا نیست.
شــهاب حسینی که چند ســالی است به خارج 
کشور مهاجرت کرده در این فیلم نقش اصلی مرد 
را ایفــا می کند، اما بازی خوبی را از او نمی بینیم 
و شاید انتخاب این بازیگر هم نگاهی به تضمین 
فروش بین المللی فیلم داشته است. فیلم در یکی 
از ایالت هــای آمریکا و با قصــه ای ایرانی روایت 
می شود. فیلمســاز سعی کرده از عناصر وحشت 
ایرانی همچون گربه ســیاه یــا خالکوبی هایی با 
نقوش عجیــب بهره ببرد و بــا صداگذاری های 
دلهره آور و سکوت های ناگهانی، در مخاطب ایجاد 
ترس کنــد که تا حدودی موفق شــده، ولی در 

پایان بندی چنان ضعیف عمل کرده که به یکباره 
حس ترس مخاطب فروکش می کند.

 ردپای جن در سینمای ایران
هنوز هم می توان فیلم »شــب بیست و نهم« را  
یکی از موفق ترین و ترسناک ترین فیلم های ژانر 
وحشت در سینمای ایران برشمرد. فیلمی که ۳۰ 
سال پیش ساخته شده، ولی توانسته عنصر ترس را 
بومی کند. همان طور که این عنصر در ژانر وحشت 
سینمای ژاپن هم بومی شده و فیلم های این کشور 
در گونه وحشــت به دلیل بهره گیری از باورهای 
کهنه و قدیمی مردمانش، در دســته بهترین آثار 
ســینمایی جهان قرار دارند. فیلم »پوست« نیز 
سعی کرده با بهره گیری از افسانه های قدیمی به 
ترس ایرانی برســد. برادران ارک پس از ساخت 
چندیــن فیلم کوتاه که فیلم »حیــوان« یکی از 
موفق ترین آن ها بود، در نخستین گام فیلم سازی 

داستانی بلند، جســارت به خرج دادند و وارد ژانر 
وحشت شدند. آن ها با استفاده از قصه های بومی، 
قصه جن و پری را از دل این افســانه های قدیمی 
بیرون کشیدند و به تصویر درآوردند. فضای روستا 
به ویژه در شب به ترســناک کردن فضای فیلم 
کمک کرده است. این فیلم برای مخاطب ایرانی 
که ذهنش از افسانه ها و قصه های مادربزرگ ها و 
پدربزرگ هایش خالی نیســت، جذاب است. این 
دو فیلمساز جوان در این فیلم از بازیگران چهره و 
شناخته شده بهره نبرده اند که خود همین موضوع 
برای پررنگ کــردن ژانر و قصه فیلم، یک امتیاز 
به شــمار می رود و مخاطب را درگیر شکل بازی 
بازیگران نمی کند. استفاده از بازیگران بومی در کنار 
فضاسازی درست فیلم موجب شده اجزای فیلم به  
درستی در کنار هم  بنشینند و فیلمساز به ترس 
ایرانی که مدنظر داشته، نزدیک شود. اگرچه به نظر 
می رسید زبان ترکی فیلم، مخاطب را اذیت کند، 
اما اگر شخصیت های فیلم که در بوم غرب کشور 
زندگی می کنند به زبان فارسی صحبت می کردند، 
به دلیل لهجه دار بودن زبان فارســی، مخاطب را 
درگیر فهم دقیــق جمالت می کردند که موجب 
دورشــدنش از فضای فیلم می شــد. همین زبان 
ترکی و زیرنویس شدن دیالوگ ها، آزاردهنده نبود. 
فیلم برداری و قاب بندی ها نیز به گونه ای است که 
فیلم شکل مستند داستانی به خود گرفته است. 
فیلمساز تالش خود را برای بهره گیری از موسیقی 
و دکوپاژ فضای وحشــت به کار گرفته، اما ریتم 
کند فیلم و کشــدار شــدن آن موجب شده این 
ترس بر کل فیلم غالب نباشــد. برادران ارک پس 
از تجربیات موفقشان در فیلم کوتاه، در پرداخت 
این سوژه بومی جذاب، کم تجربه نشان دادند که 
موجب مالل آور شــدن فیلم شده، اما در مجموع 
باید گفت می توان ســاخته بهمن و بهرام ارک را 
تجربه ای موفق در یک ژانر متفاوت در ســینمای 

ایران برشمرد.

 سیما و سینما/ فاطمه عامل نیک روزهای ششم و هفتم 
جشــنواره فیلم فجر تحت تأثیر دو فیلمساز نام آشنای سینمای 
ایران، مجید مجیــدی و ابراهیم حاتمی کیا بود. هر چه ابراهیم 
حاتمی کیا با اثرش نتوانسته دل اهالی سینما و رسانه را به دست 
بیاورد، به نظر می رسد مجید مجیدی با »خورشید« مخاطبانش 

را راضی کرده است.
فیلم مجیدمجیدی پس از کش وقوس های فراوان و پس از اینکه 
اعالم شــده بود به دلیل طوالنی شدن روند آماده سازی فیلم به 
جشنواره نخواهد رسید، سرانجام روز چهارشنبه نخستین اکران 
مردمی اش را با حضور بازیگــران و بدون حضور مجیدمجیدی 
تجربه کرد. همچنین روز پنجشــنبه در پردیس چهارسو فیلم 
»خورشــید« مجیدمجیدی به نمایش درآمد و اهالی سینما و 
رســانه پس از تمام حاشیه هایی که پیرامون فیلم شکل گرفته 
بود، به تماشای آخرین اثر این کارگردان مطرح ایرانی نشستند. 
جالب اینکه به گفته رسانه فیلم حتی در فضایی مانند پردیس 
چارسو مورد استقبال قرار گرفت. استقبالی که همچنان ادامه دارد 
و واکنش بســیاری از منتقدان را به دنبال داشته  است. می توان 
گفت هفته گذشته مجیدمجیدی در آزمونی سخت گرفتار شده 
بود. او که از طرفی به دلیل نرســیدن فیلمش به جشنواره مورد 
هجمه قرار گرفته و متهم به استفاده از رانت بود، حواشی را هم به 
خاطر ابراز همدردی با مردم چین تجربه کرد، اما نقدهای ثبتی 
که این یکی دو روز در مورد فیلم منتشر می شود، نشان می دهد 
این کارگردان مطرح با ســکوت از این حواشی به سالمت عبور 

کرده و با فیلمش توانسته حرف هایش را بزند. 
آن طــور کــه در بعضــی از خبرگزاری ها منتشــر شــده، 
مجیدمجیدی به واســطه نام معتبر جهانی اش می توانست 
»خورشــید« را در هر جشــنواره جهانی دیگــری رونمایی 
کند و در این مســئله شکی نیســت، اما با همه فرافکنی ها، 
جوسازی ها و مصائب، اثر شــریف، محترم و متفاوتش را به 

جشنواره رساند تا تنور جشنواره فجر انقالب در میان گستره 
اعتراض ها و تهدید به تحریم ها گرم تر شود.

  نوری به سینمای ایران
 به اعتقاد کارشناسان مجیدی پس از فیلم ناموفق و کلیشه ای 
»آن سوی ابرها«، دســت به یک تصویرگری متفاوت زده است. 
فیلم مجیدی درباره همان طبقه فرودســت اجتماعی است که 
آنان را خوب می شناســد، اما مجیدی در »خورشید« دیگر آن 
کارگردان کارت پســتالی، بچه های آسمان، رنگ خدا، باران، آواز 

گنجشک ها، بدوک و پدر نیست. مهم ترین ویژگی مجیدی در این 
فیلم این است که در هیچ صحنه ای سعی نمی کند که مؤلفه های 

کارگردانی خود را به رخ بکشد.
بدون شک حضور هومن بهمنش به عنوان مدیر فیلم برداری در 
موفقیت فیلم بی تأثیر نیست. هومن بهمنش پس از درخشش 
در فیلم سرخپوســت و متری شیش و نیم نشان داده که فراتر 
از استانداردهای سینمای ایران است. همچنین نباید به حضور 
بازیگران مطرحی مانند جواد عزتی و طناز طباطبایی بی توجه 
بود. به اعتقاد کارشناســان تک تک بازیگران فیلم »خورشید«، 

شایسته سیمرغ هستند. استاد نصیریان در فیلم »خورشید« بازی 
متفاوت تر و زیباتری را ارائه می دهد و باید دید در روزهای آینده 
آیا هیئت داوران به این بازی متفاوت و اســتادانه توجه خواهند 

کرد یا خیر؟ 
پس از بازی ها تعدادی از منتقدین به فیلم نامه و تدوین اثر هم 
اشــاره کرده اند. با توجه به نقدهای مثبتی که خورشید مجید 
مجیدی دریافت کرده، بعید نیســت تا پیش از پایان جشنواره 
عنوان بهترین فیلم این دوره را از آن خود کند. به نظر می رسد 
او با کنار هم گذاشــتن این عوامل توانســته یادگار خوبی برای 

سینمای ایران به جای بگذارد. 
به گفته بسیاری از منتقدان، آثار این دوره جشنواره بیش از حد 
تیره و تار و سراسر غم و اندوه و یا خشم و نفرت بودند. با آنکه فیلم 
مجیدمجیدی با توجه به مضمون اجتماعی و پرداختن به زندگی 
کودکان کار که درگیر اعتیاد و خشونت هستند و از ابتدایی ترین 
حقوق خود محروم بوده و حتی نمی توانند به فکر تحصیل باشند، 
می توانست اثری تلخ و سیاه باشد، اما با نگاهی به نقدهای منتشر 
شــده در خصوص فیلم متوجه می شــوید تماشاگر با تماشای 
زندگی این کودکان ذهنش به سمت سیاه نمایی و تلخی نمی رود.  
به گفته کارشناسان این نشان دهنده دقت و ظرافت مجیدمجیدی 
در کارگردانی و توانایی او در سینماســت. حاال پس از این همه 
فیلم تلخ به نظر می رسد مجید مجیدی با »خورشید« نوری به 
سینمای ایران تابانده و موجب شده مخاطبان اندکی از زیر سایه 
این همه تلخی و ناامیدی خارج شوند و به تماشای فیلمی خوب 
با استانداردهای سینمایی بنشینند. زمانی که برای اولین بار خبر 
ساخت فیلمی دیگر از این فیلمساز منتشر شد، بسیاری منتظر 
بودند که ببینند آیا مجیدمجیدی دوباره به روزهای اوجش باز 
خواهد گشت یا نه؟ لبخند اهالی سینما به این اثر و پیش بینی 
جوایز معتبر جهانی فراوان برای »خورشــید« نشان می دهد که 

مجید مجیدی از این آزمون موفق بیرون آمده است. 

گزارش

یادداشتیادداشت

نگاهی به دو فیلم»سه کام حبس« و »سینما شهرقصه«

براي مردم فیلم مي سازیم یا جشنواره هاي خارجي؟
درباره فیلم »لباس شخصی« به کارگردانی امیرعباس ربیعی

یک فیلم جاسوسی درست و حسابی
 كشیدن و چاپیدن

سه کام حبس- سامان سالور
وقتــي تلویزیون آینه عبرت مي ســاخت،  هنــوز تریاک 
مهم تریــن ماده مخدر بود، اما حاال حیات خلوت هر خانه 
محل تولید و بالکن آفتابگیر هر آپارتمان محل کاشــت 
موادمخدر است. یکي از مشکالت بزرگ کشورها اعتیاد 
اســت. هزینه هایي کــه براي مجموعه فراینــد تولید تا 
مصــرف و درمــان موادمخدر مصرف مي شــود، هزاران 
میلیارد تومان و حتي غیرقابل محاســبه اســت. بخش 
مهمــي از این هزینه ها تبلیغات براي آگاهي بخشــي به 
مردم اســت و براساس شعار»اعتیاد جرم نیست« - فعاًل 
قضاوتي نسبت به این شعار ندارم - در سینماي ایران هم 
هر سال درصد مهمي از فیلم ها به اعتیاد اختصاص دارند. 
مجموعــه اي از آثار که بودجه دولتي مي گیرند تا عاملي 
باشند براي پیشگیري از اعتیاد، اما به جواب این پرسش 
فکر کرده اید چرا با این همه هزینه هر سال اعتیاد بیشتر 
از قبل مي شود؟ به طور قطع بخشي از جواب این پرسش 
به همــان جمله کلیدي بازمي گــردد که محل بحث ما 
نیســت. ما اینجا دنبال پرســش »دالیل عدم اثربخشي 
آثار ســینمایي در پیشــگیري از اعتیاد« هستیم. »سه 
کام حبس« یکي از این آثار است. فیلمي گیج و سردرگم 
که تا ۱۰دقیقــه اصاًل تکلیفش با مخاطب و قصه معلوم 
نیست. پس از آن هم ضرباهنگ و فضاي قصه آن قدر کند 
و محدود اســت که هیچ جذابیتي ایجاد نمي کند. سراغ 
شــخصیت ها هم که مي رویم آن قدر باســمه اي هستند 
که نباید توقــع ایجاد کوچک ترین حس همذات پنداري 
مخاطب با آن ها را داشته باشیم. یک زن سیگاري معلق 
بین ســنت و مدرنیســم – که احتماالً محبوب ترین و 
نزدیک ترین شخصیت به کارگردان است – تا مجتبي که 
اساساً شخصیتي در فیلم ندارد که توجهي را جلب کند. 
از نظر محتوا هم فیلم بیشتر از اینکه اثري هشداردهنده 
باشــد، اثري آموزشــي براي معتادها در مواقع نداشتن 
وسایل کار و تشــویق کننده زن ها به کشیدن سیگار در 
مواقع ســخت زندگي اســت. از خانواده هــم که بیرون 

مي آییم، در جامعه آقاي ســالور همه در حال کشــیدن 
و چاپیدن هســتند و هیچ امید و حتي کورسویي دیده 
نمي شود. شــما قضاوت کنید از فیلمي سراسر سیاه که 
ســینما را تنها جایي براي دیدن سیاهي ها و نه درمان 
آن ها مي داند،  مي توانیم توقع اثربخشــي داشته باشیم؟ 
این فیلم نمونه اي از بیشتر آثار سینمایي با موضوع اعتیاد 
است. بهتر است جز عملکردها در نیت ها شک کنیم که 

براي مردم فیلم مي سازیم یا جشنواره هاي خارجي؟

 شعار زده
سینما شهر قصه- کیوان علی محمدی

یک فیلم نامه بي سر و ته، یک سوژه دري وري، شخصیت 
کــه نه  تیپ هاي نصفه و نیمه با یک تصویربرداري مثاًل 
آرت کــه به طور کلي و تا آخر مي خواهد ثابت کند که 
مذهبي ها با ســینما مخالف اند، همین. براي اثبات این 
نظریه بند تمباني بخش هاي مهمي از تاریخ ســینماي 
ایران را حذف، سانســور و جابه جا مي کند و این مسئله 
را ثابت مي کند که حتي روشنفکرهاي ذوب در سینما 
به این مرحله رســیده اند که سینما براي سینما و هنر 
براي هنر شــعارهایي ســرکاري بوده اند. اگر این طور 
نبود، ســینما شــهر قصه ساخته نمي شــد. فیلمي که 
سعي دارد با ظاهرسازي و سینما بازي خودش را پشت 
محتوایي بودن و شعاردادن پنهان کند. باشد قبول شما 
این طور فکر کنید که مذهبي ها با سینما مخالف اند، اما 

شما شعار را تمام کنید و فیلم بسازید.

توجه: این یادداشــت ممکن است داستان فیلم را برای شما 
آشکار کند. خواندن آن را به پس از دیدن فیلم موکول کنید.

اگر بگویند قرار اســت فیلمی  بــا درونمایه مقابله با عملیات 
ضدانقالبی گروه های سیاسی در دهه ۶۰ و شکست دادن آن ها 
توسط اطالعات سپاه ساخته شود، تقریباً همه می گویند این 

کار را که پیشتر محمدحسین مهدویان انجام داده است.
امیرعباس ربیعی برای ســاختن فیلمش دچار چالش بزرگی 
بوده است. همان ســرمایه گذار )و در نتیجه همان سفارش(، 
همان دهه، همان ســوژه و همان نهاد انجام دهنده عملیات، 
آن هم پس از موفقیتی که »ماجرای نیمروز۱« را بدست آورد. 
در فیلم مهدویان همه به دنبال دســتگیری موسی خیابانی 
هســتند و در این فیلم هم همه به دنبال دستگیری »آرش« 
که یکی از فرماندهان عالی رتبه جنگ است و در دادن اطالعات 

به شوروی نقش دارد.
ربیعی برای اینکه این چالش را پشت سر بگذارد، سه کار مهم 
کرده و در هر سه کار هم موفق بوده است. نخست اینکه او به 
جای استفاده از بازیگران شناخته شده )به خصوص بازیگران 
فیلم مهدویان( بازیگرانی با سابقه قابل توجه در تئاتر، اما ناآشنا 
در سینما را وارد فیلمش کرده است. به همین دلیل تماشاگر 
هنگام دیدن »لباس شــخصی« ذهنیتی از بازی های قبلی و 
نقش های پیشین هنرپیشه ها ندارد و با ذهنی سفید در برابر 
پرده نقره ای می نشــیند.  دومین کاری که ربیعی انجام داده 
اســت، این است که به جای تمرکز بر داستان های تاریخی و 
بازسازی صحنه ها و آدم ها و ساختن فیلمی »شبه مستند« - 
چیــزی که مهدویان در آن تخصص دارد- بر ایجاد یک بافت 
داستانی دراماتیک تمرکز کرده  و به جای اینکه وقت و انرژی 
خود را برای تولید دوباره یک دهه ۶۰ نوستالوژیک بگذارد، یک 
داستان پیچیده را به خوبی روایت کرده است. سومین کاری که 
کارگردان در این فیلم انجام داده و با آن امضای شخصی خود را 
پای اثرش ثبت کرده، این است که تکلیف خود و مخاطبانش 
را روشن کرده است. این کار با انتخاب درست ژانر انجام شده 
است. او فیلمش را در ژانر فیلم های جاسوسی تعریف کرده و 
با استفاده بجا و دقیق از عناصر و قواعد این ژانر، توانسته است 
از مهلکه بگریزد. شاید اگر کارگردان می توانست و از قراردادن 

فیلم های مستند اعترافات اعضای حزب توده در پایان داستان 
هــم صرف        نظر می کرد، پایبندی خــود را به این ژانر بهتر و 
کامل تر رعایت می کرد. اگر سرمایه گذار او را به انجام این کار 
واداشته است، اشتباه کرده، چرا که اصوالً فیلم ربیعی نیازی 
نــدارد که خود را وارد بحث های بــی  پایان و جنگ ادامه دار 

روایت های تاریخی کند. 

 انتخاب درست ژانر
چنانکه گفتیم مهم ترین و درســت ترین انتخاب کارگردان، 
انتخاب ژانر جاسوسی است. در این ژانر مجموعه ای از عناصر 
تیزهوش و آگاه و البته پیچیده به دنبال دستیابی به اطالعات 
مهمی  هستند. شــک و تردید درباره احتمال خیانت یکی از 
عناصر مهم ژانر جاسوســی اســت و با ایجاد این تردید است 
که فیلم وارد شبکه ای از تعلیق های تو در تو می شود. »لباس 
شــخصی« از این ویژگی ژانری به خوبی استفاده کرده است. 
شک در سالمت »یاسر«، »جواد« و حتی »فرمانده« در طول 
فیلم، تماشاگر را درگیر خود می کند و داستان را پیش می برد. 
تدارک درســت فیلم نامه و چیدن عناصر دراماتیک »لباس 
شــخصی« و حتی ضربه پایانی آن نشان دهنده این است که 
ربیعی به خوبی داستان را می شناسد و با داشته های سینمایی 

کاملی پای به عرصه گذاشته است.
این ها را گفتیم و نگفتیم که باید به خاطر بازی»مهدی نصرتی« 
به او تبریک گفت و آرزو کرد بازیگرانی از جنس او جایگزین 
چشم سبزهای مکش مرگ مایی شوند که سینما را در انحصار 

خود گرفته است.

»آن شب« و »پوست« دو فیلم جشنواره فجر در ژانر وحشت

ترس از جنس  ایرانی

 محمد مهدی خالقی آرش شفاعی

نمایش فیلم مجید مجیدی در جشنواره فجر با استقبال روبه رو شد 

»خورشید«ی از»آن سوی ابرها«
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