
سایه اش هنوز باالی سرمان است
کاربران فضای مجازی همزمان با برگزاری 
مراسم راهپیمایی 22 بهمن ماه، هشتگ 
#فجر_سلیمانی را به یاد شهید حاج قاسم 
سلیمانی در توییتر فارسی ترند کردند. در 
ادامه چند نمونه از توییت های منتشــر 
شده توســط کاربران را می خوانید: »چه 
زیبا جان بخشید پدر بودن را. پدری که 
حتی پس از رفتن هم سایه اش هنوز باالی سرما قرار دارد...حاج قاسم جایت 

خالی است تا ببینی خونت چطور به بار نشسته است«.

فدای سر جوان های بی ادعا
پس از انتشار خبر پرتاب ناموفق ماهواره 
ظفر در صفحه توییتری آذری جهرمی، 
کاربــران این بار به جــای اینکه با وزیر 
شــوخی کنند و یا دست به انتقاد بزنند، 
پیام های تقدیرشــان از زحمات نخبگان 
صنعت فضایی کشور را در فضای مجازی 
منتشــر کردند. در ادامه چنــد نمونه از 
توییت های منتشر شده توســط کاربران را می خوانید: »هر شکست مقدمه 
پیروزی اســت. دم همه دانشمندای جوون هواوفضامون گرم...هرچند روایت 
ظفر تلخ شد اما یادمون نره ســاخت و پرتاب ماهواره کار هرکسی نیست...
همیشه رفتن رسیدن نیست. اما برای رسیدن باید پیش رفت. فدای سر همه 

جوون های بی ادعای کشورم«.

زباله دان اطالعاتی
مستند »ترور« که به تازگی از شبکه سه 
ســیما درباره ارتباط روح اهلل زم با ساغر 
کســرایی پخش شــد واکنش کاربران 
فضای مجازی را به دنبال داشت. کاربران 
فضای مجازی در ارتباط با این مســتند 
و »ســاغر  زم«  هشــتگ های »روح اهلل 
کسرایی« را در توییتر داغ کردند. کاربری 
نوشته است: »شکر خدا روح اهلل زم قراره به زودی پاسخگوی کارهایی که کرده 
باشه. به امید روزی که امثال مسیح علینژاد، ساغر کسرایی و... روی صندلی 
پاســخگویی به ملت ایران نشونده بشن«. کاربر دیگری نوشته است: »ساغر 
کسرایی پس از پخش مســتند ترور، عمالً تبدیل به مهره سوخته شد و به 

زباله دان سازمان های اطالعاتی فرستاده شد«.

لحظه های قشنگ
همزمــان با ســالگرد پیــروزی انقالب، 
سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقالب 
اســالمی با موضوع معرفــی کتاب »آن 
مرد با باران می آید« برگزار شد. مراسمی 
که یکی از شاخصه های اصلی آن انتشار 
تقریــظ رهبر معظم انقالب بــر این اثر 
فرهنگی بود. وجیهه ســامانی نویسنده 
کتاب »آن مرد با باران می آید« با انتشار پستی در صفحه توییترش در این 
باره نوشــت: »حال االنم، حال کســیه که انگار از یه خواب عمیق و شیرین 
بیدارش کرده باشــن و داره تالش می کنه هیچی از اون لحظه های قشنگ 

فراموشش نشه«.

 قدس زندگی با همه حاشــیه هایی که از جنس 
ســینما و هنر بود، با همه حاشیه هایی که از جنس 
سینما نبود، با همه جنجال هایی که برایش ساختند 
و با همه حرف و حدیث هایی که پشت سرش و جلو 
رویش گفتند، جشــنواره سی و هشتم برگزار شد و 
منتخبانش را هم شــناخت. از نقــد و نظرهایی که 
همین حاال به داوران جشنواره و برگزارکنندگانش 
وجــود دارد و انتقادهایی که از حاال به بعد رونمایی 
می شــود و از پشــت پرده های داشــته و نداشته 
جشــنواره اگر بگذریم و تحلیل ها را بگذاریم برای 
بعد، این نکتــه را اما نمی توانیــم ناگفته بگذاریم: 
جشنواره فیلم فجر، در هر حال فرزند سینمای این 
سرزمین است و عرصه ای که همه پروازهای تمام و 
ناتمام ســینماگران ایرانی از آن آغاز شده است. اگر 
نگوییم بزرگ ترین درس، دســت کم بارزترین پیام 
برگزاری این دوره از جشنواره این بود که سیمرغ ها 
تحریم شدنی نیستند. در ادامه فهرست منتخبان و 

برندگان این دوره را با هم مرور می کنیم:

  بهترین فیلم کوتاه
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه بــه »دابر« به 

کارگردانی سعید نجاتی اهدا شد.

  بهترین مستند
در ادامه مســتند »جایی برای فرشته ها نیست« به 
کارگردانی ســام کالنتــری و تهیه کنندگی محمد 
شکیبانیا و محسن شاه محمد میراب سیمرغ بلورین 
بهترین مســتند جشنواره سی وهشتم را از آن خود 

کرد.
ســام کالنتری حین دریافــت جایزه خود گفت: در 
دوره یازدهم جشــنواره فیلم فجر شغلم این بود که 
به کاندیداها زنگ بزنم و بگویم شما کاندید هستید. 
خیلی امید داشتم که آیا یک روز این اتفاق برای من 
هم می افتد که کاندید سیمرغ شوم. یکی از دوستان 
به من گفت باید تالش کنی. من می توانستم تالش 
نکنم و حســرت بخورم، اما انتخاب کردم که تالش 
کنم. ما هنرمندان وظیفــه داریم امید را به جامعه 

تزریق کنیم.

 بهترین فیلم اول
در ادامه فیلم سینمایی »روز صفر« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی سعید ملکان به عنوان بهترین فیلم اول 
جشنواره معرفی و اولین سیمرغ بلورین به این فیلم 

اهدا شد. 

 تندیس ویژه سردار سلیمانی
در بخــش بعدی مراســم پــس از پخــش کلیپ 
بزرگداشتی از سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی، 
فیلم برگزیده این دوره از جشــنواره برای دریافت 

سیمرغ ویژه این بخش معرفی شد.
ایــن جایزه به فیلــم »آبادان یــازده ۶۰« به تهیه 

کنندگی حسن کالمی اهدا شد.
کالمی در این بخش گفت: ابتدا از همه عوامل فیلم 
تشکر می کنم که واقعاً زحمت کشیدند و این فیلم 

ساخته شد. 
فیلم مقاومت را به ســردار مقاومت شــهید قاسم 
ســلیمانی تقدیم می کنم؛ همان کــه از دل ها وارد 

می شد نه از در. کسی که رفتنش همه ما را داغدار 
کرد. به یادش هستیم و خواهیم بود.

 بهترین جلوه های ویژه بصری
ســیمرغ بلورین این بخش به محمد برادران برای 

فیلم سینمایی »خروج« اهدا شد.

 بهترین جلوه های ویژه میدانی
در بخــش بهترین جلوه های ویــژه میدانی با اعالم 
سعید راد از اعضای هیئت داوران، سیمرغ بلورین به 

محسن روزبهانی برای »روز صفر« اهدا شد. 

 بهترین چهره پردازی
در ادامــه با اعالم رضا پورحســین از اعضای هیئت 
داوران بخش ســودای ســیمرغ، مهرداد میرکیانی 
بــرای فیلم »خــروج« ســیمرغ بلوریــن بهترین 

چهره پردازی را دریافت کرد.

 بهترین طراحی لباس
در ادامــه امیر ملک پور برای »روز صفر« ســیمرغ 

بلورین بهترین طراحی لباس را از آن خود کرد.

 بهترین طراحی صحنه
در ادامه ســیمرغ بهترین طراحی صحنه به کیوان 

مقدم برای »خورشید« تعلق گرفت.

  بهترین صدا
ســیمرغ بهترین صــدا در ادامه مراســم اختتامیه 
به مهدی صالح کرمانی صدابردار و آرش قاســمی 

صداگذار »شنای پروانه« تعلق گرفت.

 بهترین موسیقی
سیمرغ بهترین موسیقی متن به بامداد افشار برای 

فیلم »پوست« اهدا شد.

  بهترین تدوین
در ادامه مراسم ســیمرغ بلورین بهترین تدوین به 

اسماعیل علیزاده برای »شنای پروانه« رسید.

 بهترین فیلم برداری
سیمرغ بهترین فیلم برداری به مرتضی نجفی برای 

»تومان« رسید.

 بهترین بازیگر مکمل زن
ســیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمــل زن به طناز 

طباطبایی برای »شنای پروانه« اهدا شد.
طباطبایــی در این بخش بیان کرد: خدا را شــکر، 
آقای رسول صدرعاملی ســال ۸۳ من با فیلم شما 
به ســینما ورود کــردم و امروز ســیمرغم را برای 
تهیه کنندگــی فیلــم شــما می گیرم جــای جواد 
عزتی خالی اســت بــرای او آرزوی بهترین اتفاقات 
را می کنــم. از محمد کارت بی نهایت سپاســگزارم 
این ســیمرغ ماحصل یک گروه درجه یک اســت 
که همه عین خواهر و برادر پشــت هم ایستادند تا 
فیلم شــکل بگیرد به فیلمم افتخار می کنم ما مثل 
 یک حلقه بــه هم وصل بودیم ایــن حاصل تالش 

جمعی است.

 بهترین بازیگر مکمل مرد
در ادامه مراسم سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد به امیر آقایی برای »شنای پروانه« تعلق گرفت.
آقایــی در ایــن بخش گفــت: الهی شــکر،  از تیم 
درجه یک »شنای پروانه« تشــکر می کنم از آقای 
صدرعاملی و تک تک گروه بازیگران این فیلم تشکر 
می کنم. مقام معنوی جایزه ام را به خانواده ام تقدیم 

می کنم. 

 لوح تقدیر هیئت داوران برای بازیگران 
نوجوان »خورشید«

در ادامــه و پیــش از معرفی بهتریــن بازیگر مرد 
جشــنواره لوح تقدیــر هیئت داوران به شــمیال و 
ابوالفضــل شــیرزاد، روح اهلل زمانی و ســیدمهدی 
موسوی بازیگران نوجوان فیلم سینمایی »خورشید« 

اهدا شد.

 بهترین بازیگر نقش اول زن 
ســیمرغ بلوریــن بهترین بازیگر نقــش اول زن به 
نازنیــن احمدی بــرای »ابر بارانــش گرفته« تعلق 

گرفت.

 بهترین بازیگر نقش اول مرد
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقــش اول مرد به 

پیمان معادی برای »درخت گردو« رسید.

 بهترین فیلم هنر و تجربه
در ادامه سیمرغ بهترین فیلم در بخش »هنروتجربه« 
به فیلم ســینمایی »پوست« به کارگردانی بهمن و 

بهرام ارک اهدا شد. 

 بهترین فیلم نامه
در ادامه سیمرغ بهترین فیلم نامه به نیما جاویدی و 

مجید مجیدی برای »خورشید« تعلق گرفت.

 بهترین کارگردان
در ادامه محمدحسین مهدویان برای فیلم سینمایی 
»درخت گردو« سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را 
با حضور وزیر ارشاد، رئیس سازمان سینمایی و دبیر 

جشنواره دریافت کرد.

 بهترین فیلم
در ادامه فیلم سینمایی »خورشید« به تهیه کنندگی 
امیر بنان و مجید مجیدی ســیمرغ بلورین بهترین 

فیلم جشنواره را از آن خود کرد.

 بهترین فیلم از نگاه ملی
ســیمرغ زرین بهترین فیلم از نــگاه ملی با انتخاب 
هیئــت داوران به فیلم »روز صفر« به تهیه کنندگی 
سعید ملکان اهدا شــد. ملکان همچنان در مراسم 

غایب بود.

 بهترین فیلم از نگاه تماشاگران
در ادامــه مراســم با اعــالم منوچهر شاهســواری 
مدیرعامل خانه سینما، سیمرغ بهترین فیلم از نگاه 
تماشاگران به رســول صدرعاملی تهیه کننده فیلم 

سینمایی »شنای پروانه« اهدا شد.

بعضی خانه ها، خانه ترند!
رقیه توســلی: خانه داریم تا خانه. در اینکه تمام خانه ها معرکه و دوست 
داشــتنی اند، حرفی نیست اما بعضی ها انگار خانه ترند. از بس ُفرم و ادبیات و 
موسیقی دارند و سرزنده اند. بس که دِل آدم را می برند. بس که عشق سرشان 

می شود.
مقدمه چینی کردم که بگویم امروز سر از یکی شان درآوردم. سر از خانه ای که 
خانه تر اســت. از میان صدها کار انجام نداده، رد شدم و آدرس دادم به جناب 
اسنپ که برسم به بزرگ تری که پای تلفن گفت: قشنگم! حاال که فراموشم 

کردی دیگر نه من، نه جناب عالی.
کمتر از یک ساعت بعد، توی بالکن منزل آن بزرگ تر می بینم احساس رضایت 
از خود عجب چیز باحالی  اســت. اوالً که جلوی جنگ جهانی را گرفتم، ثانیاً 

رسیدم به یکی از این خانه های خانه تر، ثالثاً صله ارحام به جا آوردم. 
فقط خدا می داند چه دیوانه کننده خوبی است بودن در این تکه تراس. آن قدر جذاب 

که آدم را دائم می گیرد و به خودش پس نمی دهد. خانه عمه سوسن را می گویم.
آقاجان به شوخی گاهی می گفت: مثل خودت روشنفکر است خانه ات، آبجی!

نشســته ام توی بالکن خاص. بالکن ُمشــرف به دوشنبه بازار. دیدن تماشای 
فروشــندگان و خریداران محلی حــال و هوای بکــری دارد. زن ها - دنبال 
سرشــان - چرخ می کشــند. میوه ها و ظرف ها و پارچه ها چشمک می زنند. 
عطر ســبزی های تازه چین غوغا بــه راه انداخته. مردم جور خوشــحال تری 

اسکناس هایشان را می دهند بابت بارها.
خیابان طویل، رنگ کیک خانگی گرفته. یکی دارد برچسب # نه- به- پرتاب- 
زباله توزیع می کند. دیگری زیتون پرورده می خرد. آن طرِف بازار، کرفس و آب 
نارنج پُرمشتری  است و چند نفری هم ایستاده اند زیر سایه بان روسری فروش.

صفا دارد این خانه... چون آدم سابق می ماند پشت در... قاطی خنده های یک 
شهر می شوی... می بینی زندگی هنوز دیدنی های خودش را دارد و تنها عمه ات 

مثل پروانه دورت می گردد.
چقــدر بعضی خانه ها خوب تر از بعضی دیگرنــد... خانه هایی که تویش عمه 
دارد... خون، خون را می کشــد... دلت قرص می شود که تُن صدای آقاجانت 
را گم نکرده ای... تراسی هست که از آنجا قلبت را به سرخوشی مردم ات گره 
بزنی... که می توانی خنده های ریزودرشت شکار کنی... برای بانوی جوان سبزی 
فروشــی که تو را کنکاش می کند، دســت تکان دهی... و دلت غنج برود از 
فهمیدن یک راز؛ اینکه عمه ها که دزدکی برادرزاده شان را می پایند یعنی حرف 

دلتنگی وسط است.

فقط پفک و آلوچه کم داشتیم
قدس زندگی: بعد از دروغ شبکه »ایران اینترنشنال« 
درباره دانشجویان بازگشته از چین، فقط »علیرضا 
وهاب زاده« نیست که هر روز با توییت هایش نشان 
می دهد دانشجویان در قرنطینه مشکلی ندارند. بعد 
از وهاب زاده که دیروز در توییتر نوشت: »روز ششم 
قرنطینه... یک تیم مشاوره برای صحبت با بچه ها اومد 
تا اگر احتماالً دانشجویی به خاطر شرایط چند هفته 
گذشته و مسائلی که از نزدیک دیدن، مشکل روحی 
براش پیش اومد، کمکش کنن. ظاهراً مشکل اصلی 

و عامل استرس و نگرانی در »ووهان« و االن، همین فیک های مجازی هستن که 
مرتب در حال فحاشی هستند«، یکی دیگر از این دانشجویان هم با ارسال فیلمی 
در توییتر نوشت: خدارو شکر همه حالشون خوبه و همه چیز روبراهه. فقط مشکل 
پفک و آلوچه داشتیم که دیشــب به همت یکی از دوستان حل شد... امروز هم 

ضدعفونی و گندزدایی شدیم«.

 مجازآباد
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ورزش
بازسازی ایران - ژاپن توسط پرسپولیس!

سپاهان آبروداری کرد

در پی افزایش شائبه ها در فرایند نام نویسی از نامزدهای ریاست

انتخابات فدراسیون فوتبال 
شاید وقتی دیگر!

 برد تاریخی شرقی ها در مهم ترین جایزه سینمایی غرب

توفان زرد در اسکار سفید پوست ها

همسر  صبور
قدس زندگی: در چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی ایــران، صفحه 
مجازی ریحانه وابســته به دفتر حفظ و 
نشر آثار رهبر انقالب، روایت هایی تاریخی 
از همراهی همسر ایشان در طول سالیان 
مبارزه با رژیم ستمشاهی را منتشر کرده 

است.
ریحانه در پنجمین قســمت از این روایت ها، به طعم دستپخت همسر رهبر 

انقالب در زندان پرداخته است. در متن کامل این پست آمده است:
»روایت هایی تاریخی از همراهی همســر مکرمه  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در طول ســالیان مبارزه با رژیم ستمشــاهی...دهم آبان ۱۳۴۹، اول ماه 
مبــارک بود و او برای چهارمین بار زندانی شــده بود. هر چند روزه داری 
برایش ســخت بود، اما به سراغ گرسنگی و تشنگی رفت. اذان مغرب روز 
اول از راه رســید و وقت افطار شــد. هر چه منتظر ماند تا در سلولش باز 
شــود و افطاری بدهند، خبری نشــد. واقعیت آن است که در آن اردوگاه 

نظامی، حسابی برای رمضان باز نکرده بودند.
نمازش را خواند. حاال که چیزی برای خوردن نبود، یادش را برد کنار سفره های 
افطار و به یاد فرنی »ماقوت« افتاد که چه اندازه دوست داشت و همسرش آن 
را خوب می پخت؛ مثل غذا های دیگر. احساس کرد رضایتش از دستپخت های 
همسر چقدر زیاد بوده و او نمی دانسته است. غلغل سماور را به یاد آورد و چای 

دبش لب سوز دم افطار را.
 نیم ساعتی از اذان گذشته بود که یک فنجان چای رسید؛ چندی بعد هم شام. 
آن ســفره خانگی کجا و این غذای زندان کجا؟! اندکی بیش نتوانست بخورد. 

باقی را گذاشت برای سحر، تا به زور ناچاری و گرسنگِی بیشتر، آن را بخورد.
بعدازظهر روز دوم ماه مبارک رمضان بود که نگهبان خبر داد از بیرون چیزی 
برایت آورده اند. وقتی بسته را گرفت و باز کرد، سفره خیالش را در برابر دیدگان 
خود دید. روشن شد که خیال دیروز او در پرواز بر سر سفره افطار، تنها نبوده 

است.
خانم خجســته کار خودش را کرده بود. اسباب آماده باش چای نیز همان روز 
به دستش رسید. دیگر مجبور نبود َدم کرده گروهبان چای فروش را بنوشد. به 
اندازه معده رنجورش از سفره برداشت و بقیه را میان زندانیان تقسیم کرد. این 

کار، روز های بعد نیز تکرار شد«.

از کی روش به ویلموتس، از او هم به اسکوچیچ رسیدیم

عزیزی: از طرفداران 
کی روش عذرخواهی می کنم

fa
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شوخی های جدی

منهای سیاست

روایت مجازی 

جشنواره سی و هشتم فیلم فجر در سانس آخر

پرواز سیمرغ ها  تا »خورشید«



10
چهارشنبه 23 بهمن  1398

 17 جمادی الثانی 1441 12 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9183

ورزشـــی
11

           چهارشنبه 23 بهمن  1398
 17 جمادی الثانی 1441 12 فوریه 2020   سال سی و سوم   شماره 9183

امیرمحمد سلطان پور: شب دوم از نخستین هفته دور 
گروهی لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا برای نمایندگان 
ایران دیشــب برگزار شــد و با رقم خوردن شکســت 
پرسپولیس که به باخت شهر خودرو و تساوی استقالل 
در شب اول اضافه شد، سپاهان تنها پیروز این دور برای 

ایرانی ها بود.

 شکست تلخ پرسپولیس
قرمزپوشــان پایتخت در حالی در زمین الدحیل قطر با 
پیراهن ســفید به میدان رفتند که امیدوار بودند با توجه 
به خاطره خوبی که دو فصل پیش از این تیم داشتند، یک 
شب خوب دیگر را رقم بزنند. این امیدواری اما خیلی زود 
رنگ باخت جایی که شاگردان یحیی گل محمدی با دو 
اشــتباه بزرگ در خط دفاعی دو گل در همان 13 دقیقه 
ابتدایی دریافت کردند تا بازی را از دســت رفته ببینند. 
گل نخست الدحیل توسط بزرگ ترین ســتاره این تیم 
یعنی ماریو مانژوکیچ به ثمر رســید امــا نکته اصلی این 
گل ربط زیادی به کیفیت باالی مهاجم کروات نداشــت. 
مدافعان پرسپولیس به علت آنچه خطای بازیکنان الدحیل 
تشخیص دادند، بدون توجه به دستور ادامه بازی توسط 
داور برای چند ثانیه بازی را رهــا کردند که همین برای 
مهاجمان فرصت طلب الدحیل کافی بود تا گل نخست را 
به ثمر برسانند. گلی که به شدت ما را به یاد دیدار تیم ملی 
مقابل ژاپن در جام ملت های قبل انداخت که بازیکنان به 
شکلی مشابه بازی را رها کرده و گل مرگباری را دریافت 
کردند. گل مانژو پایان کار نبود و مدافعان پرســپولیس 
چند دقیقه بعد با یک پاسکاری اشتباه در منطقه ای بسیار 
خطرناک در زمین خودی توپ را لو دادند تا این بار جونیور 
دروازه آن ها را باز کند. پرســپولیس که هیچ گاه در تاریخ 
بازی های آسیایی خود در سیزده دقیقه ابتدایی یک بازی 
دو گل دریافت نکرده بود کم کم توپ و میدان را در اختیار 
گرفت و با وجود اشتباهاتی که خط دفاعی الدحیل داشت 
نتوانســت به جز یک صحنه موقعیت خاصی را در نیمه 
نخست روی دروازه حریف به وجود بیاورد. از همان ابتدای 
نیمه دوم پرســپولیس نبض بازی را در دست خود نگه 
داشت اما تعویض ترابی به دلیل مصدومیت در بین دو نیمه 
ضربه بدی را به خالقیت این تیــم وارد آورده بود. حضور 
اوساگونا و آنتونی استوکس نیز فایده چندانی نداشت تا 
در پایان پرسپولیس فصل آسیایی خود را با شکست آغاز 
کند. در دیگر بازی این گروه هم التعاون عربستان در زمین 

حریف خود یعنی الشارجه امارات یک برصفر پیروز شد.

 آبروداری سپاهان
در دیگر بازی دیشب برای ایرانی ها، سپاهان نیز در زمین 

حریف خود یعنی العین امارات به میدان رفت. 
زردپوشان اصفهانی بازی را تدافعی آغاز کردند اما دیدار در 
دبی شب آن ها بود. پس از دفع چند موقعیت خطرناک در 
دقایق ابتدایی و در اواسط نیمه اول، محمد محبی موفق 

شد دروازه العین را باز کند و تیمش را پیش بیندازد. 
در نیمه دوم سپاهان با استفاده از توانایی باالی بازیکنان 
خود روی هوا و با تیزهوشی و ارسال توپ از جناحین البته 
ترکیب آن با اشتباه خط دفاعی حریف شب تحقیرآمیزی 

را برای حریف اماراتی  رقم زد. 
به جز گل کی روش اســتنلی که در همان دقیقه نخست 
نیمه دوم به ثمر رســید، دو گل دیگر سپاهان نیز مانند 
گل اول با ارســال از جناحین بدســت آمد که ســروش 
رفیعی با پا و محمد طیبی نیز ماننــد محبی و کی روش 
با سر گلزنی کردند. در نهایت ســپاهان که پیروزی خود 
را مسجل می دید اندک فشار دقایق پایانی العین را دفع 
 کرد تا یکی از شیرین ترین شب های تاریخ آسیایی خود را 
رقم بزند. در دیگر بازی این گروه هم النصر و السد 2 بر 2 

مساوی به کار خود خاتمه دادند.

 باخت شهرخودرو و تساوی استقالل در شب اول
اما دو شــب پیش نیز دو نماینده دیگر کشورمان یعنی 
شهر خودرو و اســتقالل به مصاف حریفان خود رفتند 

که یک باخت و یک تساوی حاصل کار این دو تیم بود.
استقالل با انجام تغییرات زیادی در ترکیبش به مصاف 
الشرطه عراق رفت که در پایان این بازی با تساوی یک بر 
یک کار شاگردان مجیدی به پایان رسید. دقایق ابتدایی 
این مسابقه به دلیل کیفیت پایین زمین چمن، اشتباهات 

متوالی بازیکنان را در پاسکاری به دنبال داشت.
اما اســتقالل اوایل نیمه نخست توانســت به گل برسد. 
حرکت میالد زکی پور از ســمت چپ تیم استقالل در 
دقیقه 2۴ و پاِس درعرض این بازیکن توسط ُحسام کاظم 
مدافع الشرطه به اشتباه وارد دروازه تیم عراقی شد. اما 
اتفاق نگران کننده برای فرهاد مجیدی سرمربی استقالل 
در دقیقه 32 افتاد جایی که مهدی قائدی مهاجم آماده 
آبی پوشــان دچار مصدومیت شد و مجیدی مجبور شد 
مرتضی تبریــزی را در دقیقه 3۵ به جــای قائدی وارد 

زمین کند.
بازی در نیمه دوم با شوک داور به تیم استقالل آغاز شد. 
در همان دقیقه نخســت از نیمه دوم احمد الفیصل داور 

اردنی به سود تیم الشرطه اعالم پنالتی کرد. این پنالتی 
در دقیقه ۴۷ توســط علی فایز به گل تســاوی الشرطه 

تبدیل شد.
اســتقالل که قصد داشــت پیروز از زمین خارج شــود 
پس از دریافت گل تساوی بر شــدت حمالتش افزود و 
موقعیت های زیــادی برای جبران نتیجــه روی دروازه 
حریف خلق کرد اما این فرصت ها به گل تبدیل نشــد تا 

بازی با همان نتیجه تساوی یک - یک تمام شود.
شهرخودرو مشهد نیز در نخستین حضور آسیایی خود در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان به مصاف الهالل عربستان 
رفت که این مسابقه با شکســت 2 بر صفر نماینده ایران 

همراه بود. 
در این بازی که در شــهر دبی امارات و از گروه B لیگ 
قهرمانان برگزار شــد، کاریو )۴۵( و گومــز )۶۹( برای 
الهالل در این مســابقه گلزنی کردند. با وجود شکست 
شهر خودرو مقابل مدافع عنوان قهرمانی آسیا، این تیم 
می داند که باید برای ادامه رقابت ها ســطح بازی خود را 
چند درجه بهتر از آن چیزی کند کــه مقابل الهالل به 
نمایش گذاشت، تا بتواند شانسی برای صعود به مرحله 

حذفی داشته باشد.

بازسازی ایران - ژاپن توسط پرسپولیس!

سپاهان آبروداری کرد

دیاباته پولش را گرفت و به فرانسه رفت
ورزش: شیخ دیاباته در این فصل نمایش فوق العاده ای در ترکیب استقالل داشته است اما عدم 
پرداخت مطالبات او سبب شد شایعاتی در مورد فسخ قرارداد این بازیکن به راه بیفتد. اما شیخ دیاباته 
تهران را به مقصد فرانسه ترک کرد تا این شایعه به راه بیفتد که تصمیمی برای بازگشت ندارد. با این 
حال رسانه رسمی باشگاه استقالل دقایقی پیش با انتشار بیانیه ای نوشت: »شیخ دیاباته، مهاجم 
مصدوم تیم فوتبال استقالل، پس از درخواست مرخصی کوتاه مدت برای دیدار با خانواده اش ایران را 
به مقصد فرانسه ترک کرد. حقوق او توسط باشگاه استقالل به حساب دیاباته در دبی واریز شده است. با 
این شرایط انتظار می رود شیخ دیاباته تا پایان هفته به ایران برگردد تا روند درمانی خود را از سر بگیرد.

اسکوچیچ: افتخار می کنم سرمربی تیم ملی ایران هستم
ورزش: دراگان اسکوچیچ با حضور در فدراســیون فوتبال و پس از دیدار با حیدر بهاروند، 

سرپرست فدراسیون فوتبال قراردادش را با فدراسیون به صورت رسمی به امضا رساند. 
این مربی کروات در پستی در اینستاگرام خود نوشت:  افتخار می کنم که هدایت تیم 
ملی فوتبال ایران را بر عهده دارم. اسکوچیچ امیدوار است در چهار دیدار حساس تیم 
ملی فوتبال ایران در دور برگشت انتخابی جام جهانی قطر به مرحله نهایی انتخابی راه 
یابد. جایی که 1۰ تیم برتر آسیا برای کسب ۴.۵ سهمیه این قاره برای حضور در جام 

جهانی رقابت می کنند.

ابتالی پله به افسردگی در پی مشکالت جسمانی
ورزش: ادینیو فرزند بزرگ پله اسطوره فوتبال برزیل از ابتالی پدرش به افسردگی به دلیل 
مشکالت جسمانی اخیر او خبر داد. پله به دلیل مشکالت جسمانی که سال گذشته دچار شد، 
در حال حاضر تنها با استفاده از واکر قادر به راه رفتن است. ادینیو در این باره می گوید: »پدرم 
برای راه رفتن و تحرک کامالً محدود شده است. او از ناحیه پایین کمر تحت عمل جراحی قرار 
گرفت اما دوره بازتوانی ایده آلی نداشت و به همین دلیل االن برای راه رفتن مشکل دارد و همین 
موضوع سبب شده است که تا حدودی دچار افسردگی نیز بشود. او همیشه چهره  ای تأثیرگذار 

بوده و االن قبول اینکه نمی تواند به آسانی راه برود، برایش سخت است.«

رسن تمام جوایز را درو کرد
ورزش: هافبک عراقی پرسپولیس از دید یک رسانه عراقی به عنوان بهترین بازیکن سال 

2۰1۹ عراق معرفی شد.
سایت »شبکه الکره العراقیه« با انجام یک نظرسنجی بهترین های سال 2۰1۹  فوتبال عراق را از 
دید کاربرانش انتخاب کرد. بشار رسن، هافبک عراقی پرسپولیس با اختالف در این نظرسنجی 
بهترین بازیکن سال 2۰1۹ کشورش انتخاب شد. مهند علی، مهاجم الدحیل قطر در رده دوم 
قرار گرفت. البته هافبک پرسپولیس دو جایزه دیگر را نیز از آن خود کرد. او به عنوان بهترین 

هافبک و لژیونر سال 2۰1۹ عراق را نیز از آن خود کرد.

سینا حسینی: با اتمام زمان نام نویســی از کاندیداهای 
متقاضی شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال حاال همه 
نگاه ها به کمیته بررسی صالحیت ها دوخته شده تا مشخص 
شود چه کسانی امکان حضور در انتخابات را دارند و می توانند 
اسفندماه با یکدیگر برای رسیدن به کرسی ریاست رقابت 

کنند .
البته در شرایطی که هفت نفر برای حضور در پست ریاست 
از هم اکنون خود را برای جمــع آوری رأی اعضای مجمع 
فدراسیون فوتبال آماده می کنند برخی اخبار و اطالعات 
منتشر شده از سوی منابع غیر رسمی حکایت از این دارد که 
ممکن است به دالیل خاص زمان برگزاری انتخابات به سال 
آینده موکول شود چون شائبه های متعددی در خصوص 
چگونگی حضور برخی کاندیداها و نحوه ورود آن ها به فضای 

انتخابات فوتبال وجود دارد.
البته هنوز این خبر به صورت رسمی منتشر نشده اما به نظر 
می آید با نزدیک شدن به زمان انتخابات این شایعه رنگ و 
بوی واقعیت به خود بگیرد تا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
همان طور که پیشتر عالقه مند به عدم برگزاری انتخابات در 
سال جاری بود پروسه انتخاب رئیس جدید به سال آینده 
موکول شود تا رئیس جدید ناخواسته گرفتار بحران های 

موجود در فوتبال ایران نشود.
برخی منابع خبری مدعی شدند به جز موضوع بازی های ملی 
و موقعیت حساس کنونی تیم ملی فوتبال ایران در رقابت های 
مقدماتی جام جهانی 2۰22 قطر موضوعات دیگری نیز در 
این بین وجود دارد که سبب حساسیت نهادهای نظارتی 
شده و به احتمال فراوان مخالفت این دستگاه ها زمینه تعویق 

انتخابات را فراهم می سازد.
گفته می شــود یکی از دالیل اصلی که سبب تشکیک در 
ماجرای نام نویسی از سوی دستگاه های نظارتی شده است 
نحوه توزیع فرم های مورد نیاز بــرای ثبت نام از کاندیداها 
است، گویا برخی شائبه ها مبنی بر تبانی و مهندسی انتخابات 

فدراسیون فوتبال منتشر شده تا حساسیت ها دو چندان شود 
تا این موضوع با پیگیری ویژه ای دنبال شود.

موضوع حضور بازنشســتگان در فرایند انتخابات فوتبال 
نیز امر دیگری است که مانع از برگزاری انتخابات در تاریخ 
اعالم شده خواهد شد. شنیده می شود در این زمینه سازمان 
بازرسی کل کشور نامه هایی به وزارت ورزش و جوانان داده و 
قرار است با هماهنگی نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی 
کل کشور در زمینه ورود یا عدم ورود بازنشستگان تصمیم 

قطعی گرفته شود.
هرچند موضوع عدم برگزاری انتخابات فوتبال هنوز به شکل 
رسمی تأیید نشده اما اگر این اتفاق رخ دهد، آیا خطری فوتبال 
ایران را از سوی نهادهای بین المللی تهدید خواهد کرد یا خیر؟

کارشناسان حقوقی بر این باورند که عدم برگزاری انتخابات 
و تعویق تاریخ برگزاری باید از سوی هیئت رئیسه فدراسیون 
تصمیم گیری شود و اگر غیر از این اتفاق رخ دهد باید منتظر 
واکنش نهادهای بین المللی به این موضوع باشیم، فدراسیون 
جهانی فوتبال بر این باور است که فدراسیون فوتبال نهادی 
کامالً مستقل و غیر دولتی است از این رو پای سران دولتی اگر 
به ماجرای تصمیم گیری باز شود بی گمان برابر اساس نامه و 
قوانین و مقررات موجود محرومیت های انضباطی و بازدارنده 

در نظر گرفته خواهد شد.
اما در این میان برخی اعضای مجمع فدراسیون با این تصمیم 
به شدت مخالفند و معتقدند تعویق برگزاری انتخابات نه تنها 
ســودی به حال فوتبال ایران ندارد بلکه زمینه درجا زدن و 
زمینه فرصت سوزی بیشتر در حوزه فوتبال را بیشتر از قبل 
می کند، حاال باید دید با توجه به محدودیت های ایجاد شده 
و مخالفت های دستگاه های نظارتی آیا فدراسیون فوتبال و 
وزارت ورزش می توانند انتخابات را در زمان مقرر و تعیین 
شده برگزار کنند یا اینکه داستان تعویق انتخابات این بار یقه 
فوتبال را خواهد گرفت تا همچنان فوتبال ایران بدون متولی 

به فعالیت خود ادامه دهد؟

امیرمحمد ســلطان پور: در حالی که به مقطع پایانی 
لیگ های مطرح اروپایی نزدیک می شویم، شرایط در چند 
کشور بسیار جالب توجه شده است. اگر لیگ برتر انگلیس 
را فراموش کنیم چون لیورپول با به وجود آوردن اختالف 
22 امتیازی با تیــم دوم قهرمانی خود را فقط به صورت 
رسمی قطعی نکرده است، اما شــرایط در صدر جدول 
سری آ، بوندس لیگا و اللیگا بسیار نزدیک و جالب توجه 
به نظر می رسد. در زیر وضعیت این لیگ ها را به شکلی 

دقیق تر مورد بررسی قرار می دهیم:

 سری آ؛ یووه در خطر
به شــکلی باورنکردنی در فوتبال ایتالیا فقط یک امتیاز 
بین ســه تیم باالی جدول اختالف وجود دارد. پس از 
هشت سال حکمرانی یوونتوس در سری آ اکنون شرایط 
برای بانوی پیر در خطر است. پس از 23 بازی انجام شده 
رقابت برای قهرمانی بین سه تیم اینترمیالن )۵۴ امتیاز(، 
یوونتوس )۵۴ امتیاز( و التزیــو )۵3 امتیاز( وجود دارد. 
اینتر برای نخســتین بار پس از ســال 2۰1۰ که همراه 
ژوزه مورینیو موفق به کســب قهرمانی شد دوباره برای 
آن خیز برداشته و التزیو که آخرین بار در سال 2۰۰۰ با 
هدایت اسون گوران اریکسن به این مهم دست یافته نیز 
اصاًل برای قهرمانی ناامید نیست. عقاب ها اکنون در 18 
بازی گذشته بدون شکست بوده که برای نخستین بار در 
تاریخ این باشگاه اتفاق می افتد. با اینکه اینتر با خریدهای 
اخیر خود که بیشــتر از لیگ برتر انگلیس انجام شد و با 
هدایت کونته عالی کار کرده اما عملکرد التزیو با سیمئونه 
اینزاگی چشمگیرتر بوده است. یووه هم با اینکه همچنان 
از کریستیانو رونالدو کمک می گیرد و این ستاره پرتغالی 
در 1۰ بازی گذشته خود در سری آ برایشان گل زده اما 
اوضاعش مقداری به هم ریخته و در سه بازی آخر خارج از 
خانه خود بازنده بوده است. به هر حال طرفداران فوتبال 
ایتالیا پس از مدت ها رقابتــی جالب را برای قهرمانی در 

سری آ شاهد هستند.

 اللیگا؛ همان جنگ همیشگی
در دســته اول اســپانیا 1۵ بازی باقی مانده، و بارسلونا 
ســه امتیاز از رئال مادرید در صدر جدول عقب اســت. 
اللیگا این فصل شاهد یک تیم شگفتی ساز نیز در باالی 
جدول اســت و ختافه با اینکه امید بــه قهرمانی ندارد 
اما با قرارگیری در رتبه سوم هشــت امتیاز کمتر از آبی 

و اناری پوشــان دارد. رقابت بین بارســا و رئال عجیب 
دنبال می شــود و بعضی وقت ها احساس می شود هر دو 
با اشتباهاتشان می خواهند قهرمانی را به یکدیگر تعارف 
بزنند. کهکشانی ها یک سوم بازی های این فصل خود را 
با تساوی پشت سر گذاشته و بارسا تا اینجای فصل چهار 
بار باخته است که به اندازه کل باخت های این تیم در هر 
فصل از چهار فصل گذشته است. در بارسا اختالفات بین 
بازیکنان و مدیریت دیده می شــود از طرف دیگر رئال با 
کامبکی که در مقابل بتیس زد از لحاظ روحی در شرایط 
خوبی قرار دارد و در پنج بازی گذشته پیروز بوده است. 
پس از مدت ها این فصل رئال را در خط دفاعی بســیار 
مستحکم می بینیم جایی که سپیدپوشان در 23 بازی 
فقط 1۴ گل خورده اند که بهتریــن آمار در بین تمامی 
تیم های پنج لیگ معتبر اروپایی اســت. البته برعکس 
گذشته که خط حمله آن ها بسیار بهتر از خط دفاعشان 
بود اکنون در خط حمله آن آتش گذشــته را در اختیار 
ندارند. اوضاع خط حمله بارسا نیز آنچنان بهتر از رقیب 
خود نیست به خصوص اینکه لوئیز سوارز و عثمان دمبله 
تا آخر فصل مصدوم خواهند بود. دیدار ال کالسیکو در 
روز اول ماه آینده میالدی در برنابئو می تواند برای تعیین 

قهرمان بسیار تعیین کننده باشد.

 بوندس لیگا؛ چهار مدعی
همان گونه که در ســری آ حکمرانی یوونتوس به خطر 
افتاده، در بوندس لیگا نیز سلطه هفت ساله بایرن مونیخ 
به شدت در آزمون سخت رقیبانش قرار گرفته است. یکی 
از این رقیبان الیپزیگ و ســرمربی آن جولین ناگلزمن 
است که بسیاری او را سرمربی آینده باواریایی ها می دانند. 
درست است که الیپزیگ تا قبل از نیم فصل، چهار امتیاز 
بیشتر از بایرن داشــت اما اینکه این تیم در روز یکشنبه 
موفق شد قرمزپوشان را متوقف کند و یک امتیاز کمتر 
بودن از آن ها را ثابت نگه دارد باز هم مایه خوشحالی شان 
خواهد بود. دورتموند نیم فصل دوم بسیار خوبی داشت 
اما با شکســت مقابل لورکوزن در این هفته مقداری از 
حریفانش عقب افتاد. زنبورها اکنون چهار امتیاز کمتر 
از بایرن دارند و در رتبه ســوم قرار گرفته اند. البته بین 
این ها ما یک مدعی دیگر به نام مونشــن گالدباخ را نیز 
داریم که اگر بتواند بازی عقــب افتاده خود را با پیروزی 
پشت سر بگذارد آن  ها نیز به اختالف یک امتیازی با بایرن 

خواهند رسید.

در پی افزایش شائبه ها در فرایند نام نویسی از نامزدهای ریاست

انتخابات فدراسیون فوتبال، شاید وقتی دیگر!
ورود به مقطع پایانی لیگ های مطرح اروپایی

کورس قهرمانی داغ تر از همیشه

ورزش: پیشکســوت فوتبال ایران گفت: مدتی از 
رفتار کی روش انتقاد می کــردم، اما هیچ وقت در 
حدی نبودیم که از لحاظ فنــی در مورد کی روش 

صحبت کنیم.
خداداد عزیزی در برنامه تلویزیونی گزارش ورزشی 
شبکه خراسان رضوی پس از شکست شهرخودرو 
در نخستین هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا مقابل الهالل عربستان اظهار کرد: نخستین بار 
است که شهرخودرو در رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا حضور می یابد و نهایتاً سه یا چهار بازیکن این 
تیم تجربه بــازی در این رقابت هــا را دارند. اینکه 
شهرخودرو بتواند از تیم قدرتمندی مانند الهالل 
با چنین بازیکنان باتجربه و با کیفیتی امتیاز بگیرد 

توقع زیادی است.
وی اضافه کرد: تیمی مانند الهالل از یک ســال 
قبل، تمام برنامه هایش مشخص است، اما ما در 
ایران نمی دانیم چه کاره ایم. شــهرخودرو هفته 
آینده با نماینده ازبکســتان بازی دارد و باید از 
االن تمام کارهایش را انجام دهد. در ایران مدیر 
و فوتبالیســت حرفه ای نداریم، اما سطح توقع 
خیلی باالست. فوتبالیست ها اگر هر سه روز یک 
بار بازی کنند هر تیم نیمی از بازیکنانش مصدوم 
خواهند شد. در ایران بیشتر باشگاه ها بعدازظهر 
تمرین دارند. در هیچ جای دنیا تیم ها بعدازظهر 
تمرین ندارند. تمام باشــگاه ها چه در اســپانیا، 
انگلیس و... صبح تمرین می کنند. بازیکن وقتی 

شب به خوبی اســتراحت کرده در تمرین صبح 
مغزش بهتر جواب می دهــد. بازیکن ایرانی اگر 
شب زود بخوابد پس چه کســی قلیان بکشد؟ 
فوتبال ایران شــرایطی دارد که بایــد به اندازه 

همان توقع داشته باشیم.
عزیزی در خصوص انتخاب اسکوچیچ به عنوان 
ســرمربی تیم ملی ایران گفــت: از کی روش به 
ویلموتس و از او هم به اسکوچیچ رسیدیم. این 

خودش بهترین جواب است. 
در حال حاضر بایــد برویم و دنبــال کی روش 
بگردیم. از طرفــداران کــی روش عذرخواهی 
می کنم. مدتی از رفتار کی روش انتقاد می کردم، 
اما هیچ وقت در حدی نبــودم از لحاظ فنی در 

مورد کی روش صحبت کنم. کی روش کجاست 
و ما االن کجا هستیم؟ فدراســیون فوتبال هم 
خودش نمی داند چکار می کنــد. در تلویزیون 

علناً اعالم می کنند که مربی تیم ملی گزینه 
داخلی اســت، اما یــک مربی خارجی 
اســتخدام می کننــد. فدراســیون 

فوتبال اختیاری در مورد انتخاب 
اسکوچیچ نداشت.

از کی روش به ویلموتس، از او هم به اسکوچیچ رسیدیم

عزیزی: از طرفداران کی روش عذرخواهی می کنم

ضد  حمله

بادامکی: 
انتظار نداریم »شهرخودرو« از گروهش باال بیاید

ورزش: بازیکن سابق شهرخودرو مشهد می گوید که با توجه به کم تجربگی 
این تیم در رقابت های آسیایی نباید توقع صعود از شاگردان سرآسیایی داشت.

حسین بادامکی درباره دیدار شهرخودرو مشهد مقابل الهالل عربستان در لیگ 
قهرمانان آسیا اظهار کرد: باتوجه به اینکه این نخستین تجربه شهرخودرو بود 
طبیعی بود به این شکل بازی کنند. بازی با الهالل کار سختی بود و فکر می کنم 

بازیکنان اعتماد به نفس باالیی نداشتند و سعی کردند بازی را کنترل کنند.

حمله نوازی به عضو هیئت مدیره استقالل!
ورزش: هافبک سابق تیم فوتبال اســتقالل در خصوص اینکه کادر فنی 
استقالل معتقد است پروازهای متعدد و برگزاری چهار مسابقه در 12 روز روی 
عملکرد بازیکنان تأثیر منفی گذاشته است گفت: این حرف درست است اما این 
برنامه ها فقط برای استقالل نیست. برنامه ریزی باید به شکلی صورت بگیرد که 
بازیکنان استراحت هم داشته باشند. حتی اگر مربی به بازیکنانش استراحت 
بدهد شاید بازیکنان استراحت کافی نداشته باشند. سربسته می گویم فوتبال 
ما حرفه ای شــده ولی فقط نامش حرفه ای است و در بقیه موارد رفتارهای 

حرفه ای صورت نمی گیرد.
محمد نوازی هافبک سابق تیم فوتبال استقالل ضمن انتقاد از رفتار مسئوالن 
باشگاه گفت: در روزهای گذشته در صفحات مجازی دیده ام که شماره حساب 
باشگاه را اعالم کرده اند که از مردم پول بگیرند نمی دانم این چه کاری است که 
باشگاه انجام داده آن هم در حالی که خود مردم گرفتاری دارند پس این همه 
بازیکن که از استقالل فروخته شده پول هایش به کجا رفت. واقعاً  از این اقدام 

تعجب کردم و معتقدم نباید با این رویه بیشتر مردم را تحت فشار قرار داد.

مهاجم الهالل پس از برد »شهرخودرو« 
پیراهنش را به ساخو اهدا کرد

ورزش: مهاجم فرانسوی الهالل پس از پیروزی مقابل شهرخودرو پیراهنش 
را به ستاره سابق لیورپول اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، تیم فوتبال شهرخودرو شب گذشته در نخستین 
بازی خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الهالل عربستان 
مدافع عنوان قهرمانی رفت که با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد. گومیس، 
مهاجم فرانسوی الهالل و زننده یکی از گل های این بازی به عنوان بهترین 
بازیکن زمین شناخته شد. او پس از این برد پیراهنش را به مامادو ساخو، ستاره 

سابق لیورپول و بازیکن کنونی کریستال پاالس اهدا کرد.

انتقاد تند گزارشگر عراقی از حریف استقالل
ورزش: کارشناس فوتبال و مربی عراقی از عملکرد الشرطه مقابل استقالل در 

لیگ قهرمانان آسیا انتقاد کرد.
در این راستا علی هادی، مربی عراقی و کارشناس فوتبال این کشور در مصاحبه 
با سایت »اسپورت« عراق گفت: عملکرد الشرطه در بازی با استقالل ایران 

رضایتبخش نبود. این تیم نتوانست بازی خوبی را به نمایش بگذارد.
وی افزود: در نخستین گام برای صعود به مرحله بعد باید عملکرد بهتری داشته 

باشند. با این عملکرد الشرطه برای صعود کار سختی خواهد داشت.

 پرسپولیس چهارشنبه
 به مصاف الشحانیه می رود

ورزش: پرسپولیس قرار بود در نیم فصل راهی قطر شود و در اردوی زمستانی 
در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم الشحانیه برود. برخی بازی های تدارکاتی 

دیگر هم هماهنگ شده بود که در پی لغو اردو، این بازی ها منتفی شد.
بر همین اساس، با هماهنگی های انجام شده الشحانیه چهارشنبه ظهر با 
پرسپولیس بازی خواهد کرد. تیم های قطری در حال استراحت هستند و 
بسیاری از بازیکنانشان به کشورهای دیگر رفته اند ولی مسئوالن الشحانیه 
قول داده اند که بتوانند اغلب بازیکنان اصلی خودشان را در این مسابقه داشته 
باشند. یحیی گل محمدی از مسئوالن باشگاه پرسپولیس خواهان یک بازی 

تدارکاتی خوب شده بود.

۴ روز تا شکایت رسمی آبادانی ها از اسکوچیچ
ورزش: طبق مهلت داده شده باشگاه صنعت نفت آبادان از روزی که قرارداد 
اسکوچیچ با هر تیم ایرانی منعقد شود، این سرمربی به مدت پنج روز مهلت 
دارد تا غرامتی به مبلغ 1۴۰ هزار دالر را به این باشگاه آبادانی پرداخت کند 
وگرنه باشگاه صنعت نفت طبق مفاد قرار داد با اسکوچیچ و بدعهدی این مربی 

می تواند از او به فیفا شکایت کند.
بنابراین حاال  که قرارداد اسکوچیچ با فدراسیون فوتبال به امضا رسید این مربی 
تنها چهار روز مهلت دارد تا غرامت 1۴۰ هزار دالری را به حساب تیم صنعت 
نفت آبادان واریز کند وگرنه اسکوچیچ در نخستین تجربه ملی اش با چالش 

جدیدی در فیفا رو به رو خواهد شد.

منهای فوتبال

لیگ برتر بسکتبال کشور
توقف در ایستگاه پایانی دور مقدماتی

علی عبداحد: دور مقدماتی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور 
که با حضور 1۴ تیم از نهم آبان ماه آغاز شده بود، با انجام ۶ دیدار در هفته بیست 
و ششم )هفته پایانی دور برگشت( پیگیری و به پایان رسید. در آبادان پاالیش 
نفت میزبان شهرداری گرگان بود. این دیدار حساس که با حواشی هم همراه 
بود، تیم میهمان )شهرداری گرگان( صدرنشین توانست نفتی ها که در مکان 
دوم جدول قرار دارند را ۷۰ بر ۶1 شکست دهند. آویژه صنعت پارسا در مشهد 
و در روزی آســان 81بر۵۰ صنعت مس کرمان را بُرد )آویژه ای ها در جدول 
اصالح شده در مکان پنجم ایستادند و کرمانی ها در یازدهم جدول(، شیمیدر 
قم )ششم جدول( ۷۰ بر ۶۵ اکسون تهران را برد )اکسون ها نهم(، ذوب آهن 
اصفهان با شکست شورا و شهرداری قزوین )۷۴بر۷1( به ردیف هفتم جدول 
رسید و قزوینی ها دوازدهم جدول هستند. مهرام تهران با شکست رعد پدافند 
شهرکرد )۶3بر۴۹( خود را به جایگاه چهارم جدول رساند و شهرکردی ها در 
دهم قرار گرفتند. شهرداری بندرعباس )هشتم جدول( میزبان پتروشیمی بندر 
امام )سوم جدول( بود. بندرعباسی ها که تا ثانیه های پایانی خوب جنگیدند، 
اما پیروز نهایی پتروشیمی ها با نتیجه ۷۹ بر ۷3 بودند. یادآور می شود با توجه به 
حذف توفارقان آذرشهر به خاطر انصراف از ادامه دیدارها، تغییرات و اصالحاتی 
در جدول به وجود آمد که با توجه به بازی های معوقه تیم های صنعت مس 
کرمان، اکسون تهران، شیمیدر قم، شهرداری بندرعباس، پتروشیمی بندر امام، 
شهرداری گرگان و شورا و شهرداری قزوین که از تاریخ پنجشنبه 11/2۴/ لغایت 
۹8/12/11 پیگیری می شود، و جدول نهایی و نیز هشت تیم برتر برای حضور در 
پلی آف معرفی خواهند شد. طبق اعالم فدراسیون بسکتبال رقابت های مرحله 
حذفی )پلی آف( از تاریخ پنجشنبه ۹8/12/1۵ و به صورت سه از پنج )سه برد 

از پنج دیدار( و رفت و برگشت انجام می شود. 
نتایج هفته بیست و ششم لیگ برتر بسکتبال دوشنبه ۹8/11/21
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 حضور تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر 
در جام جهانی لهستان

ورزش: حضور تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در میادین بین المللی سال 
جاری میالدی از هفته آینده و با شرکت در جام جهانی لهستان آغاز می شود.

جام جهانی لهستان از جمله رویدادهای مورد تأیید فدراسیون بین المللی 
شمشیربازی است که نتایج آن در امتیاز و موقعیت المپیکی شمشیربازان 
شرکت کننده تأثیرگذار خواهد بود.حضور در این رویداد به عنوان نخستین 
اعزام تیم ملی اسلحه سابر ایران در سال جاری میالدی در برنامه فدراسیون 
شمشیربازی است. به همین منظور این تیم پنجشــنبه هفته آینده )اول 
اسفندماه( عازم ورشو خواهد شد.  مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد 
فتوحی و محمد رهبری ترکیب تیم اعزامی به جام جهانی لهستان را تشکیل 
می دهند. پیمان فخری هم به عنوان سرمربی در کنار تیم اعزامی خواهد بود. 

جام جهانی لهستان دوم تا چهارم اسفندماه در ورشو برگزار خواهد شد.

اردونشینان تیم ملی بسکتبال معرفی شدند
ورزش: 18 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی بسکتبال برای برگزاری دو 

دیدار از پنجره نخست کاپ آسیا معرفی شدند.
با تصمیم مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی بسکتبال، اردوی آماده سازی 
این تیم برای حضور در پنجره نخست کاپ آسیا با 18 بازیکن آغاز می شود. 
اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو به این شرح است: محمد ترابی، محمد 
جمشیدی، حامد حدادی، محمد حسن زاده، حامد حسین زاده، سعید داورپناه، 
مایک رستم پور، نوید رضایی فر، آرمان زنگنه، مسعود سلیمانی، امیر صدیقی، 
آرون گرامی پور، سجاد مشایخی، رسول مظفری، میثم میرزایی، صمد نیکخواه 

بهرامی، بهنام یخچالی و سینا واحدی.

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای اسماعیل خسروجردی به وکالت محمدرضا خسروجردی باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده 
منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند 
مالکیت ششدانگ پالک11688فرعی از2اصلی بخش12سبزوار که متعلق به وی می باشدبعلت نقل مکان مفقود شده 
است با بررسی دفتر امالک معلوم مالکیت فوق الذکر ذیل دفتر الکترونیکی به شماره139720306011002947بنام 
ایشان ثبت و سند بشماره چاپی95ب474129نسبت به ششدانگ صادروتسلیم شده است ودفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد.لذا باستنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یکنوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نسبت به ملک 
موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود سندمالکیت نزدخود باشدبایستی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به 

صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 98/100/3296(آ-9814461
 تاریخ انتشار:1398/11/23

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اگهی ابالغ وقت رسیدگی به متهم
شماره پرونده:9709987570101528  شماره بایگانی:981086

درپرونده کالسه9801086آقای رحمت اله پربز سنقرابادی فرزند معاذاله حسب شکایت خانم طلعت عبداللهی فرزند 
رحمت اله متهم است به توهین وباعنایت به گزارش واصله مبنی بر مجهول المکان بودن متهم بدین وسیله به نامبرده 
ابالغ می گردد جهت دفاع از اتهام انتسابی درجلسه رسیدگی مورخه 26/1/1399ساعت11دردادگاه عمومی باخرز 
حاضر گردد درغیراینصورت غیابا رسیدگی واتخاذتصمیم خواهدگردید مراتب در اجرای ماده 115قانون آئین دادرسی 

کیفری یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد.آ-9814460
قاضی دادگاه کیفری شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان باخرز مجید شیری کالته آقامحمد

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

هیئت 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  139860322002001915-98/7/13    هیئت 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 آقای یاسر دهمرده   فرزند نبی بشماره شناسنامه  3610679255 صادره از زاهدان در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 202 متر مربع در قسمتی ازپالک  1633 فرعی  از 1- اصلی  واقع در بخش 2 سیستان شهر زابل 
خیابان هیرمند شمالی- هیرمند 76 درب دوم سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی سیاسرزاده 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 . آ-9813778 م الف:1540
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1398/11/8     تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1398/11/23

مهدی پهلوانروی– رئیس ثبت اسناد امالک زابل

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
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139860308001004052 - 1398/10/30 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 متقاضی اقای محمد سنجری فرزند موسی  بشماره شناسنامه  3 صادره از شوسف وشماره ملی 
5639887842  نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 334/26 متر مربع پالک 94 فرعی از 231 � 
اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی  محرزگردیده 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 تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت 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-9813773
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/08                           تاریخ انتشار نوبت دوم  :23 /1398/11

علی فضلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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 سند 
رس��می برابر رای شماره 139860308001004055 - 1398/10/30 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 متقاضی اقای علی س��من  فرزند محمد  بشماره شناس��نامه  1 وشماره ملی 0652492673  نسبت به 
شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 87/45 متر مربع قس��متی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت کلثوم دستی گردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص 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-9813775
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/11/08 تاریخ انتشار نوبت دوم  :23 /1398/11

علی فضلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش16 یزد – سانیج و توابع
701فرعی 72 - اصلی آقای محمد ناصر فکری یزدی ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به 
مساحت 1617/40مترمربع برابر رای شماره 139560321006001043مورخ 1395/03/03واقع در درهشیر سانیج 

تفت خریداری عادی مع الواسطه از شورای اسالمی درهشیر سانیج به نمایندگی ازمالکین قنات 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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 مرجع قضائی 
تقدیم نمایند.   بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ-9813782
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/11/08 تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه 1398/11/23

علی محمد شبانیان تفتی          کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت  

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139560306011009123 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای س��عید یحیی آبادی بشماره شناس��نامه 54656صادره ازسبزواردرشش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
259/67مترمربع قسمتی از پالک فرعی از13اصلی مفروزو مجزی شده واقع در اراضی سلطان آبادبخش10نیشابور 
الحاقی به خوش��اب خریداری از مالک رس��می آقای/عبدالغفورسلطان آبادی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 خواهدشد.
)م الف 98/100/3266(  آ-9813779

تاریخ انتشار نوبت اول:1398/11/08   تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/11/23
علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

در اجرای آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مصوب 90/9/20- امالک واحد ثبتی تربت جام به شرح ذیل آگهی می گردد.
1- برابر رأی شماره 139860306007001758- 98/11/13 تصرفات مالکانه و بالمعارض عبدالبصیر خانی نسبت به 
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 445 مترمربع پالک 4- فرعی از 3- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 

مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی خانم خورشید دخیلی محرز گردیده است
2- برابر رأی شماره 139860306007001768- 98/11/13 تصرفات مالکانه و بالمعارض قاسم تیر گردان نسبت 
به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 131/25 مترمربع پالک 1880- فرعی از 3- اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی مراد اسدی و تاج محمد امان زاده 
و یاز قلیچ پهلوانفر و جان میرزا غوریانی و اله وردی وفایی فر و دین محمد ایرانی و جان میرزا خانی و یوسف ایرانی و 
برات رونجی و محمد جان حیاتی و اسماعیل اسدی و رجب دشتی و محمد علی رحمتی و نساء نیک )موسی ایرانی( 
و رحمان محمدی )دو سهم( و وراث غالم محمد افشاری و وراث غالم قنبر افشاری و وراث مرحوم قلیچ یوسف زاده 
و وراث مرحوم صغرا امان زاده و وراث مرحوم شاه محمد ساالری و وراث مرحوم خان محمد ایرانی و مرحوم رمضان 
خانی و وراث مرحوم رحمت محمدی و وراث محمد حس��ین اس��دی و وراث مرحوم ماندگار یوسفی و وراث مرحوم 
براتعلی چوبداری و وراث مرحوم منصور بایزدی و وراث مرحوم یوس��ف س��نگچولی و وراث یوسف دربارپناه و وراث 

مرحوم رمضان علی بیگی و وراث مرحوم کریم برنقری و وراث مرحوم ابراهیم تاجی خویرودی محرز گردیده است.
3- برابر رأی 139860306007001760- 98/11/13 شماره تصرفات مالکانه و بالمعارض منصور منصوری نسبت 
به 6 شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 227/20 مترمربع پالک 3387- فرعی از 4 فرعی از 3- اصلی و 4 
فرعی از 3- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/بدون واسطه از محل مالکیت رسمی 

آقای اسداله منصوری و امیرکریمی تیموری و باقی بهرامپور محرز گردیده است.
4- برابر رأی ش��ماره 139860306007001762- 98/11/13 تصرفات مالکانه و بالمعارض قادر صالحی نسبت به 
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 113/10 مترمربع پالک 3387- فرعی از 4 فرعی از 3- اصلی و 4 فرعی 
از 3- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای 

اسداله منصوری و امیر کریمی تیموری و باقی بهرام پور محرز گردیده است.
5- برابر رأی شماره 139860306007001766- 98/11/13 تصرفات مالکانه و بالمعارض مصطفی مرادی نسبت 
به س��ه دانگ از ش��ش دانگ یک باب ساختمان )مغازه( مس��احت 115/60 مترمربع پالک – فرعی از 167- اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای اسفندیار 

مقصودپور محرز گردیده است.
6- برابر رأی شماره ت 139860306007001767- 98/11/13 تصرفات مالکانه و بالمعارض محمد ادریس مرادی 
نسبت به سه دانگ از شش دانگ یک باب ساختمان )مغازه( مساحت 115/60 مترمربع پالک – فرعی از 167- اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای اسفندیار 

مقصودپور محرز گردیده است.
7- برابر رأی شماره 139860306007001759- 98/11/13 تصرفات مالکانه و بالمعارض هادی نادری نسبت به 
شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 136/45 مترمربع پالک – فرعی از 882- اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواس��طه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای علی محمد دوربینیان 

محرز گردیده است.
8- براب��ر رأی ش��ماره 139860306007001763- 98/11/13 تصرفات مالکانه و بالمعارض زمان قطب احمدی 
نسبت به شش دانگ یک باب منزل به مساحت 196/25 مترمربع پالک  - فرعی از 929- اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواس��طه/ بدون واس��طه از محل مالکیت رسمی آقای خواجه محمد جامی 

االحمدی محرز گردیده است.
9- برابر رأی 139860306007001756- 98/11/13 ش��ماره تصرفات مالکانه و بالمعارض ناصر صالحی تیموری 
نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان )مغازه( به مساحت 25/20 مترمربع پالک – فرعی از 1192/1191- اصلی 
واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای محمد 

رضا غول عزیزی محرز گردیده است.
10- برابر رأی شماره 139860306007001761- 98/11/13 تصرفات مالکانه و بالمعارض احسان علیزاده نسبت 
به ش��ش دانگ یک باب س��اختمان مسکونی )به استثناء ثمن اعیان( به مس��احت 171 مترمربع پالک – فرعی از 
1136- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی 

آقای سید احمد قلعه کاهی نیل ابادی محرز گردیده است.
11- برابر رأی شماره 139860306007001755- 98/11/13 تصرفات مالکانه و بالمعارض شهزاد احمدیفر نسبت 
به شش دانگ زمین محصور دارای بنا به مساحت 219/80 مترمربع پالک – فرعی از 1246- اصلی واقع در خراسان 

رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/بدون واسطه از محل مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
12- برابر رأی شماره 139860306007001780- 98/11/14 تصرفات مالکانه و بالمعارض شرکت تعاونی تولیدی 
کشاورزی و دامداری کشک جام نسبت به شش دانگ یک باب گاوداری به مساحت 7977 مترمربع پالک – فرعی 
از 313- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی 

آقای عید محمد نیکنام گوربندی محرز گردیده است.
13- برابر رأی شماره 139760306007000208- 97/2/19 تصرفات مالکانه و بالمعارض محمد فیضی نسبت به 
ش��ش دانگ یک باب منزل به مس��احت 158/60 مترمربع پالک – فرعی از 173- 174--اصلی واقع در خراس��ان 
رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی آقای محمدصدیق موذن احمدی 

محرز گردیده است.
14- برابر رأی شماره 139860306007000811- 98/10/3 تصرفات مالکانه و بالمعارض فاروق قربانی نسبت به شش 
دانگ یک باب منزل به مس��احت 229/10 مترمربع پالک – فرعی از 673--اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 

مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه از محل مالکیت رسمی خاور غول ایوبی )ابراهیمی( محرز گردیده است.
15- برابر رأی ش��ماره 139860306007000896- 98/10/16 تصرفات مالکانه و بالمعارض عبدالرحمان مرادی 
نسبت به شش دانگ یک باب منزل به مساحت 188/40 مترمربع پالک 1696- فرعی از 4 فرعی از 3- اصلی واقع 
در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خریداری مع اواسطه/ بدون واس��طه از محل مالکیت رسمی محمد کریمی 

جهان ابادی )تیموری( و احدی از ورثه مصطفی کریمی تیموری محرز گردیده است.
16- پیرو آگهی روزنامه خراس��ان و روزنامه س��ایه هر دو به تاریخ های 98/6/25 و 98/7/10 که تصرفات مالکانه و 
بالمعارض برهان بهبود پورامقان نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 119/8 مترمربع پالک 
13 فرعی و 16- فرعی از 957- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری مع اواسطه/ بدون واسطه 
از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی محرز گردیده و منتشر گردیده است، که صحیح آن به مساحت 127/4 

مترمربع از پالک 13 فرعی )76 مترمربع( و 16 فرعی )51/4( مترمربع هر دو از پالک 957- اصلی می باشد.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در محل تا دو ماه و همچنین برای 
آگهی اصالحی ظرف مدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت بصدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. م.الف 98/257- 98/11/16 آ-9814489
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/08

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام- سیدمجتبی جوادزاده

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه کالسه پرونده139804007141000941/1
بدین وس��یله به آقای ه��ادی مهرگان نام پدر: صفر محمد تاریخ تولد: 1356/02/05 ش��ماره ملی: 
4869648830 شماره شناسنامه : 79 به نشانی : بجنورد روستای طبر و یا بجنورد ویالشهر دبیران 
2 پالک 9) آدرس اظهاری( ابالغ می ش��ود که خانم زهره جهان تاب جهت وصول مبلغ چهارصد و 
پنجاه و شش میلیون ششصد و بیست و یک هزار و هفتصد و بیست و پنج ریال ) به نرخ روز( بابت 
مهریه مندرج در س��ند نکاحیه ش��ماره 10080-1398/09/19 تنظیمی دفتر ازدواج ش��ماره 63 و 
طالق ش��ماره 36روستای حسن آباد بخش گرمخان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالس��ه 139804007141000941/1 و به ش��ماره بایگانی 9801074 تشکیل گردیده است و 
طبق گزارش مورخه 1398/08/21 و 1398/09/23 مامور ابالغ آدرس ش��ما به ش��رح متن س��ند 
شناس��ایی نگردیده و ابالغ واقعی به ش��ما در آدرس اظهاری میسر نگردیده است لذا بنا به تقاضای 
بس��تانکار به ش��رح وارده به ش��ماره 98/14869-1398/11/15 طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.م الف1249 آ-9814488
حمید عزیزی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
بدینوس��یله به آقای سیدعلی هاشمی خشکناب بنشانی: تهران، انتهای اشرفی سیمون بولیووار 
اول ش��رکت نفت کوچه یکم پالک 12 طبقه اول واحد 8 ابالغ میش��ود: آقای فرزین عس��گری 
زمانی باس��تناد سند رهنی 24483 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 1017 تهران جهت وصول 
مبلغ 450/000/000 ریال علیه شما مبادرت بصدور اجرائیه نموده که پرونده اجرائی به کالسه 
9802270 در این اداره تشکیل شده و در جریان اقدام است. لذا به دلیل اینکه در متن اجرائیه 
به علت عدم شناس��ایی نشانی می باشید، وفق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مفاد 
اجرائیه فوق الذکر یکنوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود. چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدامی ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از 
طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بس��تانکار و حقوق دولتی استیفاء خواهد شد. 

آ-9814427 م.الف 20433  شناسه آگهی:765479  تاریخ چاپ: 98/11/23
رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی- نقیبی

»پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت«
آقای بابک جعفرآبادی وکالتاً و با ارائه وکالتنامه شماره 29724 مورخ 97/12/17 بوکالت از آقای 
پرویز جعفرآبادی و با تسلیم استشهادیه گواهی شده بشماره 91101 مورخ 96/12/15 دفترخانه 
39 تهران، طی درخواس��ت وارده بش��ماره 49021755 مورخ 96/12/22 و با اعالم اینکه: سند 
مالکیت دفترچه ای مقدار س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در طبقه 
همکف به مساحت 124/11 مترمربع قطعه اول تفکیکی بشماره پالک 984 اصلی )که در راستای 
استانداردسازی بپالک 9 فرعی از 984 اصلی تغییر یافته است( مفروز و باقیمانده از پالک اصلی 
مرق��وم واقع در بخش 3 تهران، که ذیل ثب��ت 29347 صفحه 189 دفتر جلد 224 امالک بنام 
آقای پرویز جعفرآبادی ثبت و بشماره چاپی 394032 صادر و تسلیم گردیده است و ششدانگ 
به موجب س��ند ش��ماره 92621- 67/9/22 دفتر 85 تهران در رهن شهرداری تهران می باشد و 
دو مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 3/10184/84 مورخ 1384/10/03 صادره از شعبه 
سوم اجرای احکام شهید بهشتی رجبهلی جعفرآبادی بازداشت می باشد بموجب دستور شماره 
1130/1723 مورخ 1386/01/25 صادره از اداره امور مالیاتی جنوب تهران سهم رجبعلی و پرویز 

جعفرآبادی بازداشت می باشد.
ایشان ادعای مفقودی سند مالکیت دفترچه ای اخیر الذکر را بعلت سهل انگاری را نموده و تقاضای 

صدور المثنی س��ند مالکیت مش��اعی پالک مذکور را نموده اس��ت، علیهذا در اجرای ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت )اصالحی 80/11/8(، مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی میشود 
تا چنانچه ش��خص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود باش��ند، ظرف مدت 10 روز پس از انتش��ار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نگردد، طبق مقررات و تش��ریفات اداری، المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم مالک خواهد 
شد. مراتب مذکور، وفق مقررات اقدام الزم معمول نمائید. آ-9814428 م.الف 20434   شناسه 

آگهی:765481
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران- مجید زاهدی منش- افشین رسولی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 88/18089 بخش 11 تهران
نظر به اینکه آقای فرید دانشگر برابر برگ تقاضا به شماره وارده 139821701079042182 مورخ 
98/10/21 با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی فقدان سند مالکیت شش دانگ یکدستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه سوم سمت جنوب غربی بمساحت 100/23 مترمربع که مقدار 5 مترمربع 
آن بالکن اس��ت قطعه 16 تفکیکی به پالک ثبتی ش��ماره 18089 فرعی از 88- اصلی مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 3649 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام شش��دانگ 
یکواحد پارکینگ بمساحت 10/80 مترمربع قطعه 16 تفکیکی ذیل ثبت شماره 44524 صفحه 
184 دفتر 451 امالک بنام آقای حمیدرضا اخوین ثبت و تحت چاپی ش��ماره 810692 صادر 
شده است. سپس مع الواسطه برابر سند قطعی شماره 51017- 98/10/02 دفترخانه 439 تهران 

به آقای فرید دانشگر منتقل شده است.
و برابر استشهادیه ابرازی به شماره 13154 مورخ 98/10/18 مصدق شده توسط دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 1109 تهران بعلت اسباب کشی مفقود گردیده، فلذا درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت پالک موصوف را نموده اس��ت. لذا مراتب در اج��رای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور می باشد و یا ادعای وجود اصل سند مالکیت نزد خود را دارد، از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه 
نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است اصل سند پس از رویت و مالحظه به ارائه کننده 
آن اعاده خواهد شد. ضمناً به اعتراضات بدون سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود. النهایه در 
صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی، المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. آ-9814429 م.الف 20439  شناسه آگهی:765498 
تاریخ چاپ: 98/11/23

رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس- قباد آزادی چگنی، ابراهیم رمضانی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه کریمی خارث آبادی اصالتاً و وکالتاً از طرف وراث فاطمه س��لطان آزادی باس��تناد 
وکالتنامه شماره 56719 مورخ 98/09/09 و تأییدیه وکالت به شماره 139885651466000244 
مورخ 98/11/12 دفترخانه 640 تهران با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم 
استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره 12567 مورخ 1398/09/25 دفترخانه 640 تهران طی 
درخواس��ت وارده 29467 مورخ 98/09/30 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که 

مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد:
1- نام و نام خانوادگی: وراث فاطمه سلطان آزادی مالک ششدانگ

2- شماره پالک: 1 فرعی از 4174 اصلی بخش 6 ثبت تهران
3- علت گم شدن: اثاث کشی

4- خالصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف 
بمس��احت 58/07 مترمربع قطعه دوم تفکیکی ش��ماره 1 فرعی از 4174 اصلی مفروز و مجزی 
ش��ده از اصلی مذکور واقع در بخش 6 تهران بانضمام شش��دانگ یکباب انباری بمساحت 5/73 
مترمربع قطعه یک تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین ذیل ثبت 804188 صفحه 420 دفتر 422 
امالک بش��ماره چاپی 988850 بنام آقای رضا اجاقیان صادر و تس��لیم گردیده اس��ت و سپس 
ششدانگ مع الواسطه برابر سند انتقال قطعی شماره 44769 مورخ 1392/12/14 دفترخانه 640 
تهران به فاطمه س��لطان آزادی منتقل گردیده است. و نامبرده طبق گواهی حصر وراثت شماره 
9709970916601414 مورخ 1397/11/06 ش��عبه 617 شورای حل اختالف مجتمع شماره 
13 تهران فوت نموده که وراث حین الفوت وی عبارتند از 1- فاطمه کریمی حارث آبادی 2- اعظم 
3- زهرا 4- مریم 5- زینب 6- عباس 7- اسماعیل 8- علی اکبر شهرت همگی کریمی )فرزندان 

متوفی(
پالک فوق در قید رهن و بازداشت نمی باشد.

لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدو المثنی آن مراتب اعالم 
تا هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قس��مت چهارم این آگهی ذکر نشده 
یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف 

مهلت مقرر اعتراض نرس��د و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود 
اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. )11/17( 

شناسه آگهی:765503  تاریخ چاپ: 98/11/23 آ-9814430 م.الف 20441 
نشانی ثبت محل: خیابان شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب بیگی پالک 

366 اداره ثبت اسناد و امالک مولوی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مولوی تهران- امید ملک

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
خانم الناز بهمنی با تسلیم استشهادیه گواهی شده شماره 16778 مورخ 96/01/14 دفتر اسناد 
رسمی شماره 701 تهران طی درخواست مورخ 98/09/13 با اعالم اینکه سند مالکیت کاداستری 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول بمساحت 122/95 مترمربع 
قطعه اول تفکیکی بانضمام یک باب انباری واقع در شرق طبقه زیرزمین اول به مساحت 4/35 
مترمربع و بانضمام پارکینگ قطعه 3 تفکیکی واقع در غرب طبقه همکف به مساحت 11 مترمربع 
ب��ه پ��الک 49611 فرعی از 3526- اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 9014 فرعی از اصلی 
مذک��ور واقع در بخش 3 تهران ذیل ثب��ت 192395 صفحه 392 دفتر جلد 1281 امالک طی 
ش��ماره چاپی 051865 بنام خانم الناز بهمنی ثبت و صادر و تس��لیم گردیده اس��ت که، بعلت 
جابجائی مفقود گردیده، تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است در اجرای 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت )اصالحی 80/11/08( مراتب در یک  نوبت آگهی میشود تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند 
ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم 
وصول اعتراض و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردد طبق مقررات 

المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
دو مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 139504901014015661 مورخ 1395/12/21 
صادره از رئیس محترم اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران به نفع- بازداشت می باشد بموجب 
دستور شماره 139705801015002130 مورخ 1397/07/10 صادره از اداره پنجم اجرای اسناد 

رسمی تهران به نفع- بازداشت می باشد. آ-9814431 م.الف 20445   شناسه آگهی:765518
تاریخ چاپ: 98/11/23

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ولی عصر)عج( تهران- زاهدی منش
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران- مجید زاهدی منش، افشین رسولی 

مهربان: بهترین ها برای تیم ملی کشتی انتخاب خواهند شد
ورزش: ابراهیم مهربان مربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: کادر فنی از ابتدای برنامه های خود با دقت و جدیت به فکر اجرای 
دقیق برنامه ها بود. در این راستا قرار شد با توجه به ظرفیت کنونی کشتی آزاد، بهترین و شایسته ترین نفرات برای حضور در 

میادین آتی انتخاب شوند که نخستین گروه برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا معرفی و مشخص شدند.
مهربان افزود: حضور در رقابت های قهرمانی آسیا آغاز برنامه های رسمی و جدی ما تا رسیدن به هدف اصلی یعنی المپیک است. ما 
هنوز چهار سهمیه المپیک را کسب نکردیم که باید در میادین گزینشی پیش رو بدست آوریم. هر چند رقابت های قهرمانی آسیا برای 

ما مهم است اما همچنان معتقدیم هدف اصلی کسب سهمیه های باقیمانده و سپس حضور موفق در المپیک 2۰2۰ توکیو است.
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سیما و سینما

گزارش

خبر

چند نکته درباره جشنواره فیلم فجر مشهد
روغن ریخته نذر امامزاده!

سیما و سینما/ زهره کهندل: سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر با 
اکران 22 فیلم در بخش ســودای ســیمرغ، 10 فیلم در بخش نگاه نو 
و پخش چند فیلم در بخش های دیگر به پایان رســید. این جشنواره به 
روال هرســاله با چند روز تأخیر در شهرهای بزرگ ایران هم برگزار شد 
که ســینماهای مشهد برای هفدهمین دوره میزبان آثار جشنواره فیلم 
فجر بودند. هفدهمین جشــنواره فیلم فجر مشــهد از 1۵ تا 21 بهمن 
ماه در ۶ سینمای اطلس، گلشن، آفریقا، هویزه، ویالژتوریست و  شهید 
اصغرزاده با اکران 2۷ فیلم برگزار شد. البته برنامه های جشنواره فیلم فجر 
مشــهد در این دوره از ســوی مجریان آن با تأخیر اعالم شد. به طوری 
که نشســت خبری این دوره از جشنواره در مشهد دو روز پس از شروع 
جشنواره در تهران برگزار شد و اهالی رسانه این شهر تقریباً از کم و کیف 
اکران فیلم ها در مشهد بی اطالع بودند. مجریان برپایی جشنواره فیلم فجر 
مشهد می توانستند با یک برنامه ریزی دقیق تر، اعالم فیلم ها و بازگشایی 
گیشه برای بلیت فروشی را به دقیقه 90 موکول نکنند. برگزاری جشنواره 
فیلم فجر پس از پایتخت، در مشهد که یکی از پایگاه های مهم فرهنگی و 
هنری کشور است، برای هنرمندان و عالقه مندان سینمایی اهمیت دارد. 

 جشنواره در قواره ای قابل قبول برای مردم شهر بهشت
نداشــتن افتتاحیه و اختتامیه جشــنواره فیلم فجر مشهد که معموالً 
هزینه های آن بیشتر از آورده هایش است را می توان یکی از نقاط قوت این 
دوره برشمرد. ضمن اینکه تعداد سینماهای مشارکت کننده در جشنواره 
امسال به ۶ سینما در نقاط مختلف شهر افزایش پیدا کرده بود و تقریباً 
تمام فیلم های جشنواره روی پرده سینماهای مشهد رفت. مشارکت نهاد 
شهرداری هم در برگزاری این رویداد مهم فرهنگی، به کم کردن مشکالت 
مالی آن کمک کرد تا جشــنواره در قواره ای قابل قبول برای مردم شهر 

بهشت برگزار شود.
از نقاط قوت این دوره از جشــنواره فیلم فجر مشــهد که بگذریم، الزم 
است به چند نکته قابل تأمل هم اشاره شود. افزون بر اعالم دقیقه نودی 
برنامه های جشنواره امسال در مشهد، یادآوری تصمیمات دقیقه نودی در 
این دوره هم خالی از لطف نیســت. برای نمونه دبیر جشنواره فیلم فجر 
مشهد در نشست خبری این دوره از برگزاری اختتامیه در 23 بهمن ماه 
خبر داده بود، اما یک روز پس از پایان اکران فیلم ها در مشهد اعالم شد 
که فیلم فجر مشهد اختتامیه ندارد و هزینه آن به سیل زدگان سیستان 

و بلوچستان اهدا می شود. 

 از تصمیم های دقیقه نودی تا اکران فیلم های مهم در 
روزهای پایانی 

اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی دوشنبه شب به نقل 
از محمدرضا محمدی اعالم کرد: با توجه به اینکه جشــنواره فیلم فجر 
جشــنواره ای مردمی است، اکران فهرست کامل در حداکثر سینماهای 

مشهد بر برگزاری اختتامیه تشریفاتی ترجیح داده شد.
وی اظهار کرد: حضور متنوع و پرشــور مــردم در همه فیلم های اکران 
شده سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر در مشهد خود به تنهایی نقش 

اختتامیه ای برای این رویداد سینمایی در این شهر را داشت.
در اینکه تصمیم خوبی برای برپا نشــدن یک مراسم تشریفاتی گرفته شده 
تردیدی نیست، اما چرا برنامه ریزی های جشنواره این قدر لحظه آخری است؟

امســال با تصمیم دبیرخانه جشنواره فیلم فجر مشهد، سینما آفریقا به 
عنوان ســینمای اهالی رسانه در نظر گرفته شد. سال ها پیش بینی یک 
فضای اختصاصی ویژه اصحاب رســانه و هنرمندان مطرح می شــد اما 
عملیاتی نمی شــد تا اینکه این تصمیم در جشنواره هفدهم مشهد به 
بدترین شکل ممکن اجرایی شد و اداره کل ارشاد خراسان رضوی روغن 
ریخته را نذر امامزاده کرد! سینما آفریقا از نظر صدا و تصویر استانداردهای 
قابل قبولی ندارد به ویژه بالکن آن که فضای اختصاصی اصحاب رسانه 
بود. سال های پیش اصحاب رسانه در سینمای مختلف فیلم ها را تماشا 
می کردند و با توجه به ســانس های پخش هر فیلم، آثار مهم تر را زودتر 
می دیدند تا واکنش های به روزتری داشــته باشند، ولی امسال با تدبیر 
متولیان اجرایی، فضایی به آن ها اختصاص داده شد که در حالت عادی، 
چندان خواهانی ندارد. آیا متولیان اجرایی جشنواره نمی توانستند همین 
فضای اختصاصی را در یکی از سالن های پردیس هویزه که از سینماهای 
استاندارد است به اصحاب رسانه اختصاص دهند یا جدول پخش فیلم ها 
برای اصحاب رسانه را طوری تنظیم کنند که آثار مهم تر در روزهای اول 

اکران روی پرده برود نه دو روز آخر؟

 سیما و ســینما  نود و دومیــن مراسم اسکار با 
یک برد تاریخی به پایان رسید. سخنرانی های این 
دوره چهره های ســینمایی در مراسم اسکار 2020 
از استیضاح ترامپ تا گرامیداشت یاد کوبی برایانت 
را دربرمی گرفت، اما هیچ کــدام این ها به اندازه برد 

تاریخی یک فیلم آسیایی خبرساز نبود. 

 شکست طلسم ۹1ساله اسکار
فیلم »انگل« به کارگردانی »بونگ  جون هو« نخستین 
فیلم خارجی در تاریخ این جوایز سینمایی نام گرفت 

که جایزه اسکار بهترین فیلم را از آن خود می کند.
به نقل از نیویورک تایمز، این فیلم که با اولین نمایش 
جهانی خود در جشنواره فیلم کن 2019 اولین نخل 
طالی ســینمای کره جنوبی را کســب کرده بود با 
درخشش در فصل جوایز سینمایی به ایستگاه پایانی 
یعنی جوایز اسکار رسید و توانست رکوردی تاریخی 

را از خود به جای بگذارد. 
»انگل« اولین فیلم غیرانگلیســی زبان اســت که 
سرانجام توانســت جایزه اصلی بهترین فیلم جوایز 
سینمایی اسکار را کسب کند. این فیلم جوایز بهترین 
کارگردانی، فیلم بین المللی و فیلم نامه اصلی را نیز 
به خانه برد.  انتخاب »انگل« به عنوان برنده شاخه 
بهترین فیلم اسکار از افزایش تنوع در میان اعضای 
آکادمی حکایت دارد که پس از چند سال اعتراض به 
برگزاری اسکار سفید روی داده است و ظاهراً هالیوود 
سرانجام در تالش است وابستگی خود را به داستان 
روایت شده از سوی سینماگران سفیدپوست کاهش 

دهد. 
پیــش از این هیچ فیلمی از محصوالت ســینمای 
کره جنوبی به جمع نامزدهای شــاخه های مختلف 
جوایز اســکار راه نیفتــاده بود و»کوواک ســین« 
تهیه کننده »انگل« نیز پس از کســب جایزه اسکار 
بهترین فیلم عنوان کرد احساس می کنم لحظه ای 

تاریخی در حال شکل گرفتن است. 
این فیلم در نود و دومین دوره جوایزسینمایی اسکار 
در ۶شاخه از جمله بهترین فیلم،  کارگردانی، فیلم 
بین المللی، فیلم نامه اصلی، تدوین و طراحی تولید 
نامزد کسب جایزه شــد و عالوه بر آن اثری موفق 
در گیشه نیز بوده و ۷3میلیون دالر در سینماهای 
کره جنوبی و 30میلیون دالر نیز در گیشــه آمریکا 
فروخته است. حتی اگر »انگل« دست خالی مراسم 
اسکار را ترک می کرد باز هم چیزهای زیادی برای 

افتخار کردن داشت.
اسکار سفید در سال های 201۵ و 201۶، هالیوود را 
ناگزیر کرد که حاشیه راندن سیستماتیک اقلیت های 
نــژادی را مــورد بازبینی قرار دهــد و پس از عدم 
نامزد شدن بازیگران غیرسفیدپوست در شاخه های 
بازیگری برای دو ســال پیاپــی در نهایت آکادمی 
تصمیم گرفت تا شــمار اعضای خود، از اقلیت های 
نژادی را دو برابر کند. سال گذشته آکادمی علوم و 

هنرهای سینمایی اسکار ۸۴2 نفر از فعاالن سینمایی 
را از ۵9 کشــور جهان برای عضویــت در این نهاد 
سینمایی دعوت کرد.  »انگل« پیش از این از سوی 
گلدن گلوب و بفتا به عنوان بهترین فیلم خارجی سال 
معرفی شد و همچنین اولین فیلم آسیایی نام گرفت 
که موفق به کســب جایزه بهترین تیم بازیگری از 

انجمن بازیگران آمریکا می شود.
این فیلم هفتمین ساخته بلند »بونگ جون هو« و 
روایتگر داســتان خانواده چهارنفره»کیم« از طبقه 
کارگر جامعه است که یک به یک به درون خانواده 
بسیار ثروتمند »پارک« نفوذ می کنند. درابتدا پسر 
خانــواده به عنوان معلم خصوصی انگلیســی وارد 
خانواده »پارک« می شــود و پس از آن زمینه آمدن 
خواهرش را به عنوان یک درمانگر فراهم می کند. پدر 
و مادر خانواده »کیم« نیز در قالب راننده و آشپز به 
تدریج بخشی از زندگی این خانواده متمول می شوند. 
»بونگ جون هو« پیش از این فیلم های »برف شکن« 
)2013( و »اوکجا« )201۷( را به زبان انگلیســی 
ســاخته بود، اما فیلــم »انگل« به طــور کامل در 
کره جنوبی اتفاق می افتد و هیچ دیالوگ انگلیسی در 
فیلم وجود ندارد و به همین دلیل این فیلم در شاخه 
بهترین فیلم بین المللی )غیرانگلیسی( جوایز اسکار 
نیز نامزد است. نامزد شدن در دو شاخه بهترین فیلم 
و بهترین فیلم بین المللی نیز دستاوردی بزرگ برای 

این فیلم آسیایی است.
در طول تاریخ 91 ساله برگزاری جوایز اسکار تنها 12 
فیلم غیرانگلیسی توانسته  بودند به جمع نامزدهای 
نهایی شاخه بهترین فیلم راه یابند، اما هیچ یک موفق 

به کسب جایزه نشده  بودند.
به نقل از ورایتی، پس از موفقیت فیلم بونگ جون هو، 
کارگردان کره ای در شب اسکار 2020، این فیلم در 
رأس پرفروش های آی تیونز اپل و آمازون قرار گرفت.

در حالی که یکشنبه شب کمدی  سیاه »انگل« جایزه 
بهترین فیلم سال را از اسکار نود و دوم دریافت کرد 
و برای نخستین بار در تاریخ، جایزه اسکار بهترین 
فیلم به فیلمی غیرانگلیسی زبان اهدا شد، دوشنبه 
صبح فروش نسخه بلوری این فیلم در رأس فروش 
فیلم های آمازون جــای گرفت. این فیلم تا 9فوریه 
جایگاه پنجم را در این چارت در اختیار داشــت. در 
»آی تیونز« نیز در رأس پرفروش ترین فیلم در آمریکا 

قرار گرفت و پس از آن »جوکر«، »چاقوها بیرون« و 
»روزی روزگاری در هالیوود« ایستادند.

فــروش جهانــی »انــگل« تاکنــون بیــش از 
1۷۵میلیــون دالر بــوده اســت. از ایــن مبلغ 
3۵/۴میلیــون دالر آن در آمریــکا بــوده و در 
کشورهای دیگر 1۴0میلیون دالر فروخته است 
که ۷1میلیون دالر آن در کره جنوبی بوده است. 
در زمــان معرفی نامزدهای نــود و دومین دوره 
مراســم اســکار، »جوکر« در میــان بخش های 
مختلف با کســب نامزدی در 11 بخش پیشتاز 
بود و »روزی روزگاری در هالیوود«، »ایرلندی« 
و »191۷« بــا نامــزدی در 10 بخش در مکان 
دوم قــرار گرفته بودنــد، اما درکمــال تعجب 
دســت اسکورســیزی و تارانتینو از اسکار خالی 
ماند، فیلم ســازانی که خود روزگاری الهام بخش 
کارگردانانی مانند بونگ  جون هو بوده و مشــوق 
این نوع ســینما به حســاب می آمدنــد. به نظر 
عده ای از منتقدین بدون شــک اسکورسیزی و 
تارانتینو هیچ گاه تصور نمی کردند این فیلمســاز 
از آن ها در رقابت جلوزده و اسکار را از دستانشان 

برباید. 
بونگ جون هو در سخنانش از همه نامزدهای دیگر 
دریافت جایزه بهترین کارگردانی تشــکر کرد و از 
مارتین اسکورسیزی به عنوان فیلم سازی که همواره 

الهام بخشــش بوده یاد کرد و گفت: وقتی مدرسه 
می رفتم، فیلم های اسکورسیزی را یاد می گرفتم و 
یک جمله را در قلبم حک کرده بودم »شخصی ترین 
آثار خالقانه ترین هستند« این جمله را اسکورسیزی 
بزرگ گفته بود. وی افزود: فقط نامزدی در این بخش 
برایم بزرگ ترین افتخار بود و هرگز تصور نمی کردم 

برنده این بخش شوم.
وی افزود: اگر آکادمی اجازه می داد دلش می خواست 
به پنج روش فیلم »اره برقی تگزاس« جایزه را تقسیم 
کنــد تا آن را با اسکورســیزی، تارانتینو، مندس و 

فیلیپس داشته باشد.

 استیضاح دونالد ترامپ در اسکار 
بردپیت یکی از خوش شانس ترین ها درفصل جوایز 
بوده اســت. در اسکار هم موفقیتش را تکرار کرد و 
در بخــش بهترین بازیگر نقــش مکمل برای فیلم 
»روزی روزگاری در هالیــوود « برنده جایزه شــد. 
پیت در ســخنرانی دریافت جایزه اش گفت: به من 
گفته انــد ۴۵ثانیه فرصت دارم صحبت کنم که ۴۵ 
ثانیه بیشتر از مدتی است که مجلس سنا این هفته 
بــه جان بولتون وقت داد. بــه این فکر می کنم که 
شاید کوئنتین در نهایت فیلمی درباره این موضوع 
بسازد، آن هایی که به بلوغ رسیده اند بهترین کارها 

را می کنند.
در این سخنان او به استیضاح دونالد ترامپ و عملکرد 
سنای آمریکا که مانع شــهادت دادن جان بولتون، 
مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید شد، اشاره کرد.
وی همچنین به کارگردان فیلم ادای احترام کرد و 
گفت: تارانتینو، تو اصل هستی، تک هستی. صنعت 

فیلم بدون تو جایی خشک تر می بود.
واکین فینیکس که بــرای »جوکر« جایزه بهترین 
بازیگــر نقش اصلــی را برد، از ســخنرانی دریافت 
جایزه اش برای صحبــت درباره بحران آب وهوایی و 
نابرابری سیســتماتیک استفاده کرد و از مخاطبان 

خواست تا پشتیبان همدیگر باشند.
درســت اســت که هالیوودی ها در مراســم اسکار 
2020 از رئیس جمهور و سیاســت های دولتشان 
انتقاد کردند، اما به فیلمی که اوباماها تهیه کننده اش 
بودند یعنی مستند »کارخانه آمریکایی« جایزه اسکار 
بهترین مستند بلند را اهدا کردند. این فیلم درباره 
کارخانه چینی فویائــو در مورین از توابع دیتون در 
ایالت اوهایو اســت که جای کارخانه تعطیل  شده 

جنرال موتورز را گرفته است.
باراک اوباما در توییتی اهدای جایزه اســکار به این 
مستند را به سازندگان این مستند استیون بوگنار و 
جولیا ریشرت تبریک گفت. ریشرت در این مراسم 
از دیگر نامزدهای این بخش تشکر کرد؛ فیلم هایی 
درباره بیمارستانی که در سوریه بمباران شد، برزیل و 
مقدونیه. وی گفت: آن ها برای ساخت مستندهایشان 

حتی جانشان را به خطر انداخته اند.

برش

جایزه  دریافت  از  پس  »انگل« 
فروش  صبح  دوشنبه  اسکار، 
نسخه بلوری این فیلم در رأس 
جای  آمازون  فیلم های  فروش 

گرفت

تئاتر فجر سی و هشتم در ایستگاه آخر
سیما و سینما: همزمــان با آیین اختتامیه سی وهشتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر، این رویداد بزرگ هنری پس 
از چند روز برگزاری در کشــور شامگاه دوشنبه )21 بهمن 
ماه 9۸( به ایســتگاه پایانی رســیده و با معرفی و تجلیل از 

برگزیدگان به کار خود پایان داد.
به گزارش ستاد خبری سی و هشتمین جشنواره بین المللی 
تئاتر در ابتدا جوایز بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس به نمایش های »برگشــتن« حســین مسافرآستانه، 
»دست هایت کو ممحسن« رضا کرمی زاده از یاسوج و »کوچه 

مختار بود، ساسان بود و سیمین« از بوشهر اهدا شد.

 برگزیدگان پوستر، عکس و اقالم تبلیغاتی: رتبه سوم 
لوح تقدیر و جایزه نقدی علی اصغر خوشکار، عکاسی نمایش 

گورخواب ها. 
رتبه دوم مریم قهرمانی زاده برای عکاسی از نمایش شهر ما

رتبــه اول تندیس، دیپلم افتخار و جایزه به کیارش مصیبی 
برای عکاسی از نمایش دوریت ها نسخه 12

 بخش پوستر: رتبه ســوم لوح تقدیر و جایزه نقدی به 
مهدی دوایی برای نمایش تاالر ۴۴۸

رتبه دوم لــوح تقدیر به عالوه جایزه به مهدی رایگانی برای 
نمایش درخت پازولی

رتبه اول تندیس، دیپلم افتخار و جایزه به مریم برادران برای 
نمایش کنترباس

 بخش اقالم تبلیغاتی: رتبه ســوم لوح تقدیر به عالوه 
جایزه نقدی به سهیل دانش اشــراقی و پیام قربانی برای 

تیزر نمایش قحطی زدگان
رتبــه دوم لوح تقدیر به عالوه جایزه نقدی به ایمان ارزی 

برای پک تبلیغاتی نمایش شاه کشی
رتبــه اول تندیــس، دیپلم افتخــار و جایــزه نقدی به 

محمدباقر کشاورز کرمانی برای تیزر نمایش برف
در بخش رقابتی ســی و هشتمین جشــنواره بین المللی 
تئاتــر فجر کاندیداها و برگزیدگان به شــرح ذیل معرفی 

شدند.

 مسابقه رادیوتئاتر جشنواره تئاترفجر
 افکت زنده یا فولی آرت: نرگس موسی پور برای »عروس 

فراه« از تهران
 تهیه کنندگی:امیرهوشــنگ کریم نیا برای »کسوف« و 

»آهسته با گل سرخ« از تهران
 بازیگری زن: ام البنین کوهســتانی برای »گروهبان« از 

بیرجند
 بازیگری مرد: بهرام سروری نژاد برای »رهایی دربند« از 

تهران
 نمایش نامه نویسی: سمیه محسنی نیک برای »گروهبان« 

از بیرجند
 کارگردانی:حمیدرضا سلحشــور بــرای »گروهبان« از 

بیرجند
داریوش شهبازی برای »کسوف« از تهران

 رادیو تئاتر: »آهسته با گل سرخ« به کارگردانی شیرین 
سپهراد از تهران

در ادامه مراســم نوبت به معرفی برگزیدگان بخش مسابقه 

نمایش نامه نویسی رســید و سعید اسدی و ناصر آقایی برای 
اهدای جوایز روی صحنه آمدند.

برگزیدگان این بخش به شرح زیر معرفی شدند:
رتبــه اول: »محمدصــادق گلچین عارفی« بــرای نگارش 

نمایش نامه »سی زیف«
رتبــه دوم: »مرضیه شــاه دادی« برای نــگارش نمایش نامه 

»ابراهیم«
رتبه سوم: »مهدی افشار قهرمانی« برای نگارش نمایش نامه 

»راهبان مجسمه گچی«

 مسابقه نمایش های خیابانی
 موسیقی: گروه موسیقی نمایش »دست... کاری« از تهران

 طراحی فضا: ســمیه مهــری برای طراحــی فضای 
نمایش»سیرک« از تهران

 بازیگری مرد: ســامان شکیبا برای بازی در نمایش های 
»سیرک« از تهران و »میمون کشی« از دهلران

 بازیگــری زن: مرجان آقانوری برای بــازی در نمایش 
»میمون کشی« از دهلران

 طرح و ایده پردازی: مارال ایزدبخش و رضا بهرامی برای 
طرح و ایده نمایش »قهرمان کیست؟« از بوشهر

 کارگردانی: ســمیه مهــری بــرای کارگردانی نمایش 
»سیرک« از تهران

جایزه ویژه هیئت داوران  به گروه نمایش» قهرمان کیست« 
رسید و جایزه بزرگ را گروه نمایش »سیرک« دریافت کرد.

مسابقه آثار صحنه ای جشنواره تئاتر فجر
 طراحی حرکت: مجتبی رستمی فر برای طراحی حرکت 

نمایش »همه فرزندان مکبث« از اهواز
 طراحی نور: لــوح و جایزه نقدی رضــا خضرایی برای 
طراحی نور نمایش های »بیگانــه در خانه« و »کریم لوژی« 

از تهران

 تندیس، دیپلم افتخار و جایزه  نقدی ایمان نخلستانی برای 
طراحی نور نمایش »همه فرزندان مکبث« از اهواز

 طراحی صــدا و آرایه های صوتی: لوح و جایزه نقدی 
آرمین خیردان برای طراحی صدای نمایش »شــاه ماهی« از 

تهران
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به 
»علیرضا اکبریان« بــرای طراحی صدای نمایش »بیگانه در 

خانه« 
 طراحی گریم: لــوح و جایزه نقدی ماریا حاجی ها برای 

طراحی گریم نمایش »کریم لوژی« از تهران
تندیس، دیپلم افتخار و جایزه  فاطیما حزباوی  برای طراحی 

گریم نمایش»همه فرزندان مکبث« از اهواز
 موســیقی: لوح و جایزه نقدی  فرشــاد دهنوی برای 

موسیقی نمایش »مارلون براندو« از تهران
تندیس، دیپلم افتخار و جایزه  بهفرکایدی برای موســیقی 

نمایش »همه فرزندان مکبث« از اهواز
 طراحی لباس:لوح و جایزه نقدی  سارا حسین پور برای 

طراحی لباس نمایش »همه فرزندان مکبث« از اهواز
تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی شامیریان برای طراحی 
لباس نمایش های »تنها خرچنگ خانگی الی مالفه ها خانه 

می کند اتللو« و »مارلون براندو« از تهران
 طراحی صحنه: لوح و جایزه نقــدی رهام امامی برای 

طراحی صحنه نمایش »شاه ماهی« از تهران
تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مجتبی رستمی فر برای 

طراحی صحنه نمایش »همه فرزندان مکبث« از اهواز
 بازیگری زن: لوح تقدیر و جایزه نقدی به آرزو عبدالهی 
برای بازی در نمایش »باغ وحش« از شــهرکرد و یلدا عباسی 
برای بازی در نمایش های »کمیته نان« و »مارلون براندو« از 

تهران رسید.
دیپلم افتخار و تندیس جشــنواره و جایــزه نقدی را رومینا 

مؤمنی برای بــازی در نمایش »بیگانــه در خانه« از تهران 
دریافت کرد.

 بازیگری مرد: لوح  تقدیر و جایزه نقدی  به علی شادمان 
برای بازی در نمایش »شاه ماهی« از تهران  رسید. شادمان این 
جایزه را به جوانان هم نسل خود تقدیم کرد و گفت: این خاک 

و سرزمین مال ماست و ما آن را می سازیم.
لوح تقدیر و جایزه نقدی مجید رحمتی برای بازی در نمایش 

»کریم لوژی« از تهران  دریافت کرد.
دیپلــم افتخار و تندیس جشــنواره و جایــزه نقدی به امیر 

جدیدی برای بازی در نمایش »شاه ماهی« از تهران  رسید.

 نوید محمدزاده جایزه ویژه گرفت
جایزه ویژه هیئت داوران و تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و 
جایزه نقدی به نوید محمدزاده برای نمایش »بیگانه در خانه« 
رسید. نوید محمدزاده گفت: فکر می کنم نزدیک به 30 جایزه 
سینمایی دارم، اما من بچه تئاترم و پس از 1۷ سال کار اولین 
جایــزه تئاتر را گرفتم و این جایزه بــرای من از هر جایزه ای 
ارزشمند تر است. به یاد دارم برای دریافت جایزه سینما گفتم 
من بچه تئاترم. ما 10 ســال پیش هم تئاترهایمان خارج از 
ظرفیت می رفت نه به خاطر چهره سینمایی من. تئاتر اکنون 

باید قدردان محمد مساوات باشد.

 نمایش نامه نویسی: در بخــش نمایش نامه نویسی، لوح 
تقدیر و جایــزه نقدی به »عمادالدین رجب لو« برای نمایش 
»متساوی الســاقین« از گرگان و احمد سلگی و رضا بهاروند 

برای نمایش »شاه ماهی« از تهران رسید.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به 
محمد مساوات برای نمایش »بیگانه در خانه« از تهران رسید.

 کارگردانی: لوح تقدیر و جایزه نقدی به رضا بهاروند برای 
کارگردانی نمایش »شاه ماهی« از تهران رسید.

لــوح تقدیر و جایزه نقــدی را مجتبی رســتمی فر برای 
کارگردانــی نمایــش »همــه فرزندان مکبــث« از اهواز  
دریافــت کرد. رســتمی فر گفت: تشــکر می کنم از همه 
اعضای گروهم که اگر صبر و حوصله شما نبود، ما اکنون 

اینجا نبودیم.
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به سیدمحمد 
مســاوات برای کارگردانی نمایش »بیگانه در خانه« از تهران 

رسید.

 مسابقه بخش »به عالوه فجر« جشنواره تئاتر فجر
لــوح تقدیر و جایــزه نقدی به مهدی کیهان نــژاد و فردین 

افشان فر برای نمایش »مانداب«
لوح تقدیــر و جایزه دوم برای فرانــک فروتن به نمایندگی 

از»مثل خاراندن زخم بعد از خوب شدن«
لوح و جایزه نقدی بــرای متین اوجانی به نمایندگی از گروه 

»رهایی از شائولین«

 تماشاخانه های شایسته  تقدیر
تندیس، لوح تقدیر و جایزه به مدیر عمارت نوفل لوشاتو

تندیس، لوح و جایزه به خانه نمایش »دا« رسید.

تئا تر

برد تاریخی شرقی ها در مهم ترین جایزه سینمایی غرب

توفان زرد در اسکار سفید پوست ها

 بزرگداشت »فریدون جیرانی«
در اختتامیه فجر۳۸

بزرگداشــت  ســینماپرس: 
»فریدون جیرانی« فیلمنامه نویس، 
کارگردان، روزنامه نگار و پژوهشگر 
سینما، در اختتامیه فجر3۸ برگزار 
شد. در پی برگزار نشدن افتتاحیه 
جشنواره سی و هشتم، بزرگداشت 

»فریدون جیرانی« در مراسم پایانی این دوره جشنواره برگزار شد.
پوستر بزرگداشت »فریدون جیرانی«، توسط »حمیدرضا بیدقی« طراحی 
شــده است.جیرانی که در ادوار جشــنواره فیلم فجر به عنوان روزنامه نگار، 
منتقد، کارگردان، نویسنده، تهیه کننده و عضو هیئت انتخاب و داوری حضور 
موثری داشته متولد 1330 در کاشمر است. او حضور در سینمای حرفه ای 
را در ســال 13۶0 با نوشتن فیلم نامه فیلم »آفتاب نشین ها« تجربه کرد و 
فعالیت در مطبوعات را با سردبیری در مجله سینما در سال 13۷0 آغاز کرد. 
فیلم های صعود، قرمز، آب و آتش، شام آخر، صورتی، ساالد فصل، ستاره ها 
2،1 و3، پارک وی، قصه پریا، من مادر هستم، خواب زده ها، خفه گی و آشفتگی 
از ساخته های سینمایی جیرانی محسوب می شود. او امسال یکی از داوران 

بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر بوده است.  
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