
حالشان را خریدارم
هــوای حرم مطهر امام رضــا)ع( پس از 
بازگشــایی، خیلی زود فضــای مجازی 
را هم پر کرد و کاربــران زیارت کرده یا 
نکرده، شروع کردند به ابراز خوشحالی و 
خشنودی از این اتفاق. برخی از پست ها را 
بخوانید: »خوشبخت ترین آدم دنیا؟ اونی 
که االن حرم امام رضاست... خوش خبر 
باشی  ای نسیم شمال / که به ما می رسد زمان وصال... لحظه زیبای بازگشایی 
درهای حرم امام رضا)ع(... ببینید چه جوری دوان دوان میرن سمت حرم. مثه 
بچه ای که از یه چیزی ترسیده... این حالشونو خریدارم... آمدم  ای شاه پناهم 

بده... حاال می فهمم زائرای بقیع چی می کشیدن...«.

غیزانیه
وســط خبرهای داغ خوب و شادی آفرین 
چند روز پیش، خبر مربوط به مشکل آب 
آشامیدنی مردم »غیزانیه« در خوزستان هم 
بود.گزارش مفصل این ماجرا را می گذاریم 
برای صفحه فردا اما امروز به جز پست ها و 
پیام های فراوانی که کاربران فضای مجازی 
در این زمینه گذاشــتند، توییت محسن 
رضایی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام را بخوانید: »بیش از 500 هزار 
بشکه، تولید نفت روزانه منطقه شهید پرور غیزانیه است، ولی اهالی آن منطقه 
آب شرب ندارند. این صحنه ها از قبیل: مسجدسلیمان و برخی مناطق پیرامون 

عسلویه و... دستپخت افکار آمریکایی در اداره اقتصاد کشور است«.

باز هم دست هایتان را بشویید
اگر شــما هم از آن هایی هستید که مثالً با 
زدن ماســک و اســتفاده از دستکش، فکر 
می کنید در برابر همه ویروس ها و باکتری ها 
و... مقاوم و آســیب پذیر شده اید، البته کار و 
فکر بدی نمی کنید اما خوب اســت آخرین 
توییت »کیانوش جهانپور« سخنگوی وزارت 
بهداشت که از قول سازمان جهانی بهداشت 
نوشــته را هم در این زمینه بخوانید: »...دستکش کارایی الزم را ندارد... دست ها را 
مکرر بشویید... ویروس کرونا روی دستکش می ماند بنابراین اگر صورت خود را لمس 
کنید ویروس به شما منتقل خواهد شد. کماکان شستن مکرر دست ها، بهترین اقدام 

در مقابله با کووید19 است و اثر بیشتری نسبت به استفاده از دستکش دارد«.

بوقش کو؟
محمدجــواد آذری جهرمی، با انتشــار 
تصویری از خود و پسرش در اینستاگرام 
نوشت: »ژیان، ماشین پرخاطره ای برای 
قدیمی هاست. کسی رو ســراغ دارم که 
میگه 9 نفر کوچــک و بزرگ رو تو ژیان 
جا داده و رفتند مشهد … شاید من فکر 
کنم این تیکه آهن دیگه به درد نمیخوره 
ولی محمد همین که دید یه فرمون داره براش کافی بود تا بازی رو شــروع 
کنه … انگار این ژیان اینجا افتاده بود تا یه روزی یه دهه نودی پیداش کنه 
و باهاش تمرین رانندگی کنه… همه این ها یک طرف، این سؤالش هم یک 

طرف: بابا، بوقش کو؟«

 محمد تربت زاده از همان روزهای اولی که خبرهایی 
مبنی بر حرکت یک نفتکش غول پیکر ایرانی به ســمت 
»ونزوئال« در فضای مجازی و رسانه های دنیا منتشر شد، 
عملیات روانی آمریکایی ها هم کلید خورد و رســانه های 
آن طرف آبــی یکی پس از دیگــری احتماالت مختلف 
برخورد نظامی با نفتکش ایرانی را روی میز گذاشتند. به 
همین خاطر هم بود که نفتکش »فورچون« در مدت زمان 
کوتاهی تبدیل به یکی از سوژه های خبری داغ جهانی شد. 
کار حتی به جایی رســید که به محض ورود این نفتکش 
به منطقه خطر، ناوهای ونزوئالیی برای اسکورت نظامی آن 
وارد عمل شدند. در ساعات پر استرِس اسکورت نفتکش 
کشورمان به سمت ونزوئال، بسیاری از تحلیلگران سیاسی 
از احتمــال باالی اقدام نظامــی آمریکا علیه »فورچون« 
می گفتنــد اما باالخره رســانه ها اعــالم کردند نفتکش 

کشورمان، به سالمت وارد آب های ونزوئال شده است. 

دو انقالب که قلب هایشان با هم است#
نخســتین رسانه  ای که خبر رسمی پهلو گرفتن نفتکش 
کشــورمان در پایتخت ونزوئال را اعالم کرد، مرکز ردیابی 
تانکــر ترکرز )TankerTrackers( بود که با انتشــار چند 
تصویر ماهواره ای، در پیامی توییتری نوشــت: »نفتکش 
ایرانی فورچون که در اواسط ماه مارس )اسفند- فروردین( 
در بندر شهید رجایی با ۴۳ میلیون لیتر بنزین بارگیری 
شــده بود، هم اکنون در اسکله ۲ در پاالیشگاه ال پالیتو 

ونزوئال واقع در غرب پایتخت کاراکاس لنگر انداخت«.
همزمان با انتشار خبر پهلوگرفتن نفتکش ایرانی در کاراکاس 
»دیسدادو کابلو« نایب رئیس حزب اتحاد سوسیالیست و 
نماینده فعلی مجمع ملی ونزوئال هم در توییترش نوشت: 
»ملت دو کشور که مورد هجوم امپریالیسم هستند تصمیم 
گرفته اند یک قدم رو به جلو برای عزت و سربلندی بردارند 
و کشورهای امپریالیستی نمی توانند این را ببینند اما ما در 

این نبرد پیروز خواهیم شد«.
حجت اهلل ســلطانی، سفیر جمهوری اســالمی ایران در 
کاراکاس هم با انتشــار تصویر دیــدار هوگو چاوز با مقام 
معظم رهبری در توییترش نوشــت: »دو رهبر، دو کشور 
و دو انقالبی که قلب هایشــان با هم است. امروز بیش از 
هر زمان دیگری پیوندهای دوســتی و برادری بین ایران 
و ونزوئال قوی تر و عمیق تر شده است. اولین تانکر سوخت 
ایران به ونزوئال رسید. سپاس از وزارت دفاع ونزوئال برای 

اسکورت نفتکش ها«.
»ساموئل مونکادا« نماینده دائم ونزوئال در سازمان ملل هم 
در صحفه توییتری خود نوشت: »رسیدن بنزین ایرانیان 
برای مردم ونزوئال نقطه عطفی در مبارزه برای حاکمیت، 
استقالل و صلح است. ترامپ و نوکران او به حمله نظامی 
علیه این تانکرها در بحبوحه اپیدمی کرونا فکر می کنند. اما 

کارشناسان او چیز دیگری را توصیه می کنند«.

پرچم های ایرانی در کاراکاس#
این اما پایان ماجرا نبود و بالفاصله پس از انتشار خبر پهلو 
گرفتن نفتکش ایرانــی در ونزوئال، گروهی از جوانان این 
کشور، پرچم های کشورمان را در پایتخت ونزوئال برافراشته 
کردند. ماجرایی که زیاد به مذاق رسانه های آن طرف آبی 
خوش نیامده و بســیاری از آن ها با انتشــار تصاویری از 
پرچم های برافراشته کشورمان در کاراکاس، به مسئوالِن 
غربی هشدار می دهند جمهوری اسالمی ایران، این بار از 

منطقه هم فراتر رفته و تا بیِخ گوش آمریکا رسیده است!
یکی از کاربران در این باره نوشته است:»کی فکرشو می کرد 

تو اوج تحریم ها، تو اوج دشمنی دنیا با کشورمون و درست 
در زمانی که آمریکا خیال می کند پای ایران را از منطقه 
کوتاه کرده، پرچم های کشورمان بغل گوش آمریکایی ها، 

در پایتخت ونزوئال برافراشته بشه؟«

مچکریم ایران#
 Graciasiran# عالوه بر این، کاربران ونزوئالیی هم هشتگ
به معنی »مچکریم ایران« را در توییتر ونزوئال ترند کرده اند. 
این هشتگ که درحال حاضر پرتکرار ترین هشتگ توییتر 
در ونزوئالست، تبدیل به بستری برای تشکر مردم ونزوئال 
از کشــورمان بابت کمک رســانی به آن ها شده است. در 
ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده توسط کاربران 

ونزوئالیی را می خوانید:
نفتکش ایرانی روز بیست وسوم ماه می، شبانه وارد ونزوئال 
شد. روزی که در تاریخ به عنوان سمبل مقاومت دو کشور 
در مقابل حمالت بدنام آمریکای استعمارطلب ثبت خواهد 
شد. در این نفتکش ها تنها نفت قرار ندارد بلکه آن ها اتحاد، 
برادری و قدرت را با خود حمل می کنند. باری دیگر ما به 
امپراتوری آمریکا و نوکرانش نشان دادیم که ونزوئال آزاد، 
با اقتدار و مستقل است و همیشه خواهد بود. ما بر شرایط 

غلبه خواهیم کرد.
نفــت مهم ترین چیزی که در نفتکش هــای ایران وجود 
دارد نیست. آن ها با خود تجهیزاتی می آورند تا ما بتوانیم 
پاالیشگاه هایمان را تا مدت ها فعال سازیم. تجهیزاتی که 
خیلی کشورها از ترس تحریم های آمریکا برای ما نیاوردند.

تصاویر جوانان کشورم که پرچم جمهوری اسالمی ایران را 
برای خوشامدگویی به تانکرهای ایرانی در پایتخت ونزوئال 
به اهتــزاز درآوردند را که دیدم، یادم افتاد آقای خمینی، 
رهبــر انقالب ایران گفته بود: ما انقالبمان را به دنیا صادر 

خواهیم کرد. امروز زمان صدور انقالب است.
عــالوه بر ایــن واکنش های مجازی، نیکــوالس مادورو، 
رئیس جمهور ونزوئال هم ضمن تشکر از کشورمان، اعالم 
کرد: »کاراکاس و تهران هر دو خواهان صلح هســتند. ما 

حق داریم آزادانه تجارت کنیم«.

یکی بزنی ١٠ تا می خوری #
کاربران ایرانی هم البته ســاکت نمانده اند و در واکنش به 
حضور نفتکش ایرانی در پایتخت ونزوئال، هشــتگ های 

مختلفی را در توییتر داغ کرده اند. 
یکــی از کاربران توییتر با انتشــار تصویری از خبر ضبط 
محموله ماسک های بهداشتی آلمان توسط آمریکا، در این 
شبکه اجتماعی نوشته است: »چند هفته قبل آمریکا به 
همپیمانش هم رحم نکرد و فرسنگ ها دورتر از کشور خود، 
محموله آلمانی ها را توقیف کرد. ته اقتدار آلمان این بود 
که به آن ها بگوید دزددریایی مدرن. امروز اما کشتی ایران 
درست بیخ گوش آمریکا به ونزوئال رسید و ایاالت متحده 

جلو اقتدار ما زانو زد. عید اصلی ایرانی ها امروز است«.
در ادامه چند نمونه دیگر از توییت های منتشر شده توسط 

کاربران ایرانی را می خوانید:
 رسیدن نفتکش های ایرانی به  ونزوئال در میان سر و صدای 
آمریکایی ها، برای من شــبیه ســرنگون کردن مجسمه 
شــاه توسط انقالبیون اســت؛ صدای ترک خوردن ابهت 
دیکتاتوری را به گوش همه می رســاند؛ قدرت انقالب را 
به رخ می کشــد و همه را به روزهای بهتر در جهان نوید 

می دهد... و باز هم در بهار آزادی جای شهدا خالی.
این نفتکشمون که رسید ونزوئال رو می بینی آقای آمریکا؟ 

حاال تحریماتو بذار لب کوزه آبشو بخور.

 نفتکش های ایران به ونزوئال رســید و آمریکا هیچ غلطی 
نکرد. نفتکش ها صحیح و سالم برمی گردند و آمریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند. مسیر پیشرفت ایران هیچ بن بستی 
ندارد و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. این  اقتدار را با 
»یکی بزنی 10تا می خوری« بدست آوردیم نه با مذاکره 

و لبخند... .
ورود کشتی های سوخت ایران به ونزوئال و استیصال آمریکا 
در این باره یک نکته را به ذهن متبادر می کند. کشورهای 
مورد تحریم آمریکا می توانند یک  کلونی بین المللی بین 
خود ایجاد و ظرفیت هــای خود را در اختیار دیگری قرار 
دهند و بخشی از ظلم مشترک  قانون جنگل را با شهامت 

و جسارت حل نمایند.
 جوالن نفتکش های ایران در حیاط  خلوِت سابق آمریکا، 
عالوه بر رسوایی مجدد اقتدار پوشالی آمریکا، ُمهر باطلی 
بــود بر دهان یاوه گویانی که در روابط خارجی ایران، َمَثل 
»چراغی که به خوزســتان رواست...« رو بلغور می کردند. 

بنزین و تجهیزات دادیم. طال گرفتیم.
 باور کنید ارزش رســیدن نفتکش های حامل سوخت به 
ونزوئال با پرچم مقدس جمهوری اسالمی، به اندازه حمله 
به عین االســد هست. چون در هر دو اتفاق ابهت و اقتدار 
خیالی آمریکای پر ادعا رو در جهان لگدمال کردیم. ما شر 
دخالت های آمریکا را نه تنها از سر خاورمیانه بلکه از سر 

جهان کم خواهیم کرد.

چهار نفتکش دیگر#
اگرچه نفتکش »فورچون« به ســالمت به مقصد رسید 
اما این نفتکش، فقط بخشــی از محموله بزرگ صادراتی 
کشورمان به ونزوئالست و براساس آخرین اطالعات منتشر 
شده در رسانه ها، چهار کشتی دیگر به نام های »فارست«، 
»فاکسون«، »پتونیا« و »کالول« که حامل سوخت ایرانی 

هستند، راهی ونزوئال شده اند.
کشــتی »فارست« طبق آخرین اطالعات، روز شنبه وارد 
دریای کارائیب شده و سه کشتی دیگر نیز در حال عبور از 

اقیانوس اطلس هستند.
هرچنــد اطالعات جدیــدی از وضعیــت نفتکش های 
کشورمان که راهی ونزوئال شــده اند در دست نیست اما 
»یورو نیوز« روز گذشته درباره محموله ایرانی نوشته بود: 
»دومیــن نفتکش از ناوگان اعزامی ایران به ونزوئال به نام 
فارست تا ساعتی دیگر وارد منطقه اسکورت در آب های 
ساحلی ونزوئال در دریای کارائیب خواهد شد و پس از ورود 
به منطقه انحصاری اقتصادی ونزوئال، با اسکورت ناوهای 
نظامی این کشــور به ســمت یکی دیگر از بنادر ونزوئال 

هدایت خواهد شد«.
در پایان بد نیســت بخشــی از تحلیل تلگرامی »محمد 
ایمانی« -تحلیلگر سیاسی- درباره ماجرای پرسروصدای 
صادرات بنزین به ونزوئــال را بخوانید: » بنزین ایران -در 
ازای دریافــت 9 تن طالی مورد نیاز کشــور- به ونزوئال 
رســید؛ چون برجام، درس های به غایت تلخی، حتی به 
خواب زده ترین ذهن ها درباره غرب داد. کشور اکنون با عبور 
از دیپلماسی منحصر در اعتماد به غرب، در حال گشودن 
درهای دیپلماسی و تعامل و تجارت جهانی است. عالوه بر 
این، ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به همت قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص(، نه تنها کشــور را خودکفا کرد، بلکه به 
صادرات بنزین رساند. این سیلی، به اندازه سیلی های آبدار 
هوا فضای سپاه و ســپاه قدس بر گوش دشمنان، ضرب 
داشت. حاال بازتاب درخشش ستاره خلیج فارس، در دریای 

کارائیب هم قابل رؤیت است«.

خوب بخورید اما...

فؤاد آگاه:  این چند روز تعطیل بود و نشد درباره اولین ناهار و شام پس 
از ماه رمضان چیزی بنویســیم. یعنی پــس از اینکه حدود یک ماه بلکه 
بیشــتر، همه متخصصان تغذیه از نحوه خوردن و آشــامیدن در سحرها 
و افطار هــای ماه مبارک گفتند، الزم اســت برای حفظ ســالمتی، چند 
متخصص هم پیدا شــوند و کمی درباره تغییر یکباره الگوی غذا خوردن 

حرف بزنند. 
ظاهــراً چون خود متخصصــان تغذیه چنیــن کاری نکردند، خبرنگاران 
خبرگزاری ها سراغشــان رفته اند و در این باره پرســیده اند. مثاًل »فرزاد 
شــید فر« متخصص تغذیه و استاد دانشــگاه علوم پزشکی ایران در این 
باره حرف های خوبی زده اســت که: »چون بــا پایان ماه مبارک رمضان 
مردم وارد الگوی غذایی معمولی خود می شــوند؛ در نتیجه افراد نباید در 
هــر وعده غذایی اصلی، یکباره حجم غذای خود را افزایش دهند... یعنی 
به خصوص در وعــده ناهار در ابتدا حجم غذای خود را افزایش ندهند و 
بهتر اســت در روزهای اول میزان مصرف غذا کم باشــد... برنامه غذایی 
افراد در این روزها باید به صورت مصرف غذا در ســاعت 10 صبح و یک 
وعده عصرانه در کنار وعده های غذایی اصلی باشد و میزان مصرف غذای 
خود را تقســیم کنند... مقدار مصرف غذا نباید حجم زیادی را تشــکیل 
دهد... در این روزهای ابتدایــی پس از ماه مبارک رمضان نباید غذاهای 
نفاخ، تند، محرک یا خیلی شــور و شــیرین مصرف کرد و این نوع مواد 
غذایی را باید به تدریج وارد رژیم غذایی خود کنیم... حتماً در وعده ناهار 
ســبزیجات مانند کاهو و ماســت کم چرب را  در برنامه غذایی خود قرار 
دهیــم، برنج زیاد مصرف نکنیم و طی دو هفته و به تدریج این موضوع را 

رعایت کنیم...«.
البته بگذارید این را هم ما اضافه کنیم که خدا وکیلی بعد از یک ماه روزه 
گرفتن، ممکن اســت برای خیلی ها سخت باشد که در نخستین صبحانه، 
ناهار و شــام خاطره انگیز پس از ماه رمضــان، دلی از عزا در نیاورند و به 
قول معروف، جبران همه گرسنگی کشــیدن ها یا تشنگی های احتمالی 

۳0 روز گذشته را نکنند!
خالصه اگر میان شــمایی که خواننده این مطلبید، کسانی پیدا می شوند 
که یکی دو روز گذشــته به حساب خودشان دلی از عزا درآورده و چیزی 
ته بشــقاب یا توی ســفره و یخچال خانه شــان باقی نگذاشته اند و کاماًل 
خالف نظــر و توصیه متخصصان عمل کرده اند، باید این را خدمتشــان 
عرض کنیم که برای ســالم ماندن و عمل به توصیه های دینی وبهداشتی 

درباره غذا خوردن، هنوز دیر نشده. 
فدای ســرتان که در روزهای گذشــته، احتمــاالً همه جانبه عید کردید 
و تِه یخچــال و فریزر خانــه را درآوردید! در ماه هــای متوالی پیش رو 
و تا رمضان ســال دیگر فرصــت دارید، خوب اما به اندازه و با حســاب 
و کتــاب بخوریــد و به ســالمتی تان هم فکــر کنید. همــان طور که 
 می دانیم قطعاً، مثل رمضانی که گذشــت، بــه نیازمندان و محرومان هم 

فکر می کنید. 

 مجازآباد
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ورزشورزش
نتیجه تصمیم عجیب وزارت در ممنوعیت خرید خارجی

سنگ بزرگ بازیکنان استقالل 
پیش پای باشگاه

می خواهم چالش جدیدی را تجربه کنم

آزمون: باید به اسکوچیچ 
کمک کنیم

  گفت وگوی قدس با کارگردان مستند »آخرین سرباز«

داعش به روایت یک عضو فراری

خرسی از خواب پرید
رقیه توسلی: می گویند از 6-5 سالگی عروسک ها را می آوردم می گذاشتم بغل 
»عزیز« و می گفتم موهایشان را بزن. می پرسیدند: چرا؟ می گفتم: عروسک من 

باید شکل بقیه نباشد. باید قشنگ تر باشد. 
اتوبوس واحد طوری است انگار دربست گرفته ام، خلوِت خلوت. با آقای راننده، 
چهار نفریم. صدای بَم مردی که با تلفن اختالط می کند پیچیده توی فضا. دارد 
از جراحــی حرف می زند. از درِد فک و دهان و گوش و گونه و کله متورمش. 
نمی توانم شبیه ســازی نکنم و داغ دلم تازه نشود چون به شدت دچار دندان 

دردم. 
چند ثانیه بعد اما طوری که با شــلیک گلوله، خرســی را از خواب زمستانی 
بپرانند، کنده می شــوم از ابراز همدردی. وقتی می شنوم مسافر علل دردهای 

ناحیه فوقانی اش را با شعف، کاشت مو اعالم می کند.
دوســت ندارم به فرهنگ و مدل فکری کسی بتازم اما پیش خودم می گویم: 
آخر کدام آدم عاقلی توی وضعیت کرونازده دنبال خوشگلی است! و طبیب ها 
را طبقه بندی می کنم؛ آن ها که این روزها شــش دانگ حواسشان پی نجات 
آدم هاســت، پزشــکان محتکر و آن ها که وســط بحران محران هم دســت 

برنمی دارند از پروسه پول پاروکنی.
موبایل مرد دوباره زنگ می خورد. گویا همســرش است. گویا برادرش قرض 
می خواهد چون صاحبخانه، رهنشان را سه برابر کرده... و گویا مرد توی اتوبوس، 
حســاب بانکی اش مثل کف دست خالی است و توی قسط ماشین و مغازه و 

موی نورسیده خودش مانده.
اتوبوس توی ایســتگاه می ایســتد و مردی که قرار اســت دیگر کچل نباشد 
پیاده می شــود. هنوز دارد با تمام قوا با همسرش بگومگو می کند که اتوبوس 

با مسافراِن تازه راه می افتد.
دندان درد نیشتر می زند به جانم و هنور نرسیده ام به مقصد. انگار روز مردان 
بی موست امروز. چون تلفن مرد طاسی زنگ می خورد و بعد احوالپرسی رایج 
می شنوم که به متکلم آن طرف گوشی می گوید: عزیزدل! مال بنده، داخلش 

پُر است... و می خندد.
چشــم هایم را می بندم تا از دست دندان درد خودم را بزنم کوچه علی چپ. 
اما نرســیده به آن کوچه چشــمم به جمال خیلی ها منور می شود؛ جناب 
جمشید هاشم پور، الهی قمشه ای، دواین جانسون، زیدان و جیسون استاتهام 
و دیگرانی که بی درد در ناحیه فوقانی -ســاده و دستکش پوش- دارند بهار 

را حظ می برند!

فاصله کمی تا رسیدن به سومین مدال المپیک دارم

رستمی: می خواهم به اوج 
برگردم

حکایت امروز

روزمره  نگاری

 با پهلو گرفتن نفتکش کشورمان در سواحل آمریکای التین  با پهلو گرفتن نفتکش کشورمان در سواحل آمریکای التین 
پرچم ایران اسالمی در پایتخت ونزوئال به اهتزاز درآمد پرچم ایران اسالمی در پایتخت ونزوئال به اهتزاز درآمد 

درخشش ستاره خلیج  فارس درخشش ستاره خلیج  فارس 
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ورزشـــیورزشـــی
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ورزش: ملی پوش وزنه برداری گفت: درســت اســت 
ورزش کشــور کاماًل تعطیل شــده اســت، اما نباید 
ورزشــکاران به فراموشــی سپرده شــوند. کیانوش 
رســتمی در مورد شرایط تمرینی خود اظهار کرد: در 
شرایطی که تمرینات تیم ملی به دلیل کرونا تعطیل 
اســت انتظار می رود مسئوالن فدراســیون و وزارت 
ورزش به ورزشــکاران کمک مالی کنند، اما برعکس 
توقعــی که ما داریــم تاکنون چنیــن اتفاقی صورت 
نگرفته است. درست است ورزش کشور کاماًل تعطیل 
شــده، اما نباید ورزشکاران به فراموشی سپرده شوند. 
وی افزود: با وجودی که ورزشکاران با امکانات جزئی 
در خانــه تمرین می کنند و باید به آن ها رســیدگی 
بیشتری شــود، اما با این حال متأسفانه تنها با وعده 
و وعیــد و حرف های غیرقابل بــاور آن ها را به آینده 

دلخوش می کنند.

بیتوجیهاورزشکارانرابهبیراههمیکشاند#
ملی پوش وزنه برداری المپیک تصریح کرد: هنگامی که 
حرف ها باال و پایین می شــود این اتفاق منجر به این 
خواهد شــد تا ورزشــکاران از ادامه تمرینات دلسرد 
شــوند. باید دانســت میلیاردها تومان بــرای تمامی 
ورزشکاران هزینه شده و نباید آن ها فراموش شوند. از 
طرف دیگر مکملی هم برای ما اختصاص داده نشــده 
و به اعتقاد من همین بی توجهی هاســت که ســبب 

می شود ورزشکاران به بیراهه بروند.

سومینمدالالمپیکدارم#
رســتمی عنوان کرد: حداقل وسیله ایاب و ذهاب هم 
برای ما در نظر گرفته نشــده اســت تا به آن دلخوش 
باشیم. این صحبت های کسی است که دو مدال المپیک 

و همچنین مدال های متعدد جهانی و آسیایی دارد؛ 
اگر مردم صحبت های ما را نشــنوند دیگر کســی 
صدای ما را نخواهد شــنید. مــن فاصله کمی تا 
رسیدن به ســومین مدال المپیک و تبدیل به پر 
افتخارترین ورزشکار ایران در بازی های المپیک 
دارم، اما در این وضعیت تنها خواســته من این 

است که به ورزشکاران احترام گذاشته شود. 

شفافسازیدرموردحقوق#
دارنــده مدال طــالی المپیک ریو با اشــاره به 

اینکه مبلغی تاکنون بابت بورســیه کمیته 
بین المللــی المپیک به او پرداخت 

نشده است گفت: کمیته 
ملــی المپیک لطف 

کــرد و نــام چند 
را  ورزشــکار 
کمیتــه  بــرای 
لمللــی  بین ا

داد  المپیک 
تــا حقــوق 
نــه  هیا ما

۵۰۰ دالر برای ما در نظر گرفته شــود، 
اما در این مدت پولی به حســاب من 
نیامده اســت. وی ادامه داد: حتی در 
دیداری هم که با صالحی امیری داشتم 
او برای من توضیح داد این مبلغ را برای 
پرداخت به من به حســاب فدراســیون 
واریز کرده اند، اما مســئوالن فدراســیون 
می گویند پولی به حساب آن ها واریز نشده 
است. اکنون من مانده ام حرف کدامیک از 
این عزیزان را باور کنم؟! درســت است 
ما تابع دستورات مسئوالن هستیم، 
تغییر  مدام  اینکه حرف ها  اما 
خیلی  می کند،  پیدا 
توجه  جالــب 

نیست.

ملی پــوش وزنه بــرداری گفت: مطمئنم مســئوالن 
کمیته ملی المپیک و فدراسیون دروغ نمی گویند، اما 
نمی دانم چه چیزی پشــت پرده اســت و دوست دارم 
مسائل بازگو شود تا مردم در جریان این اتفاقات قرار 
گیرنــد. مردم فکر می کنند ورزشــکاران بابت ورزش 
کردن پول زیادی نصیبشــان می شــود، در حالی که 

حقیقت چیز دیگری است.

بهدنبالسومینمدالالمپیکیام#
قهرمان مسابقات جهانی پاریس در مورد هدف گذاری 
خود برای المپیــک توکیو اظهار کرد: تمام هدف من 
این اســت تا بتوانم دوباره به اوج برگــردم و با زدن 
وزنه های خوب در ابتدا ســهمیه المپیک را بگیرم که 
به نظرم دور از دســترس نیست. درست است امتیاز 
کــم دارم، اما با قدرت می خواهم ســهمیه المپیک را 
بگیــرم. پس از آن هم تــالش خواهم کرد تا هر طور 
شده با کسب ســومین مدال المپیکی ام از این حیث 
به پرافتخارترین ورزشکار ایران تبدیل شوم. ان شاءاهلل 
با لطف خدا تصمیم دارم دل مردم کشــورمان را شاد 

کنم.

تعریفرقیب#
وی در واکنــش به تعریف و تمجید تیان تائو، قهرمان 
نامــدار چینی از خودش گفــت: از نظر من تیان تائو 
ورزشکار خوبی است و در بیشــتر مسابقاتی که با او 
مســابقه داده ام عملکرد او خیلی خوب بوده اســت و 
آرزو می کنم همچنان خــوب نتیجه بگیرد. هدف ما 
این اســت با هم رقابت سالمی داشته باشیم و مسلماً 
هر کســی که از لحاظ آمادگی ذهنی در روز مسابقه 

بهتر باشد برنده خواهد شد.

فاصله کمی تا رسیدن به سومین مدال المپیک دارم

رستمی:میخواهمبهاوجبرگردم

پرسپولیس امروز از پرونده برانکو به CAS اعتراض می کند
ورزش: باشگاه پرسپولیس قصد دارد امروز پس از واریز حدود هزار فرانک سوئیس، درباره 
حکم صادر شده پرونده برانکو ایوانکوویچ به دادگاه عالی ورزش اعتراض کند. کمیته حقوقی 
 CAS باشگاه لوایح الزم را تهیه کرده تا با ارسال آن منتظر طی روند قانونی پرونده در دادگاه
باشــد. بر اساس حکم صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فیفا، 
باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت یک میلیون و ۵۵ هزار یورو به اضافه ۵ درصد سود 
به برانکو شده است. از طرف دیگر بر اساس حکم فیفا، پرسپولیس باید ۷۶ هزار و ۴۸۰ یورو 

به ایگور پانادیچ و ۲۰۵ هزار یورو به زالتکو ایوانکوویچ بپردازد.

زیدان در آستانه جریمه به جرم نقض قرنطینه
ورزش: زین الدین زیدان، سرمربی مشهور تیم فوتبال رئال مادرید به اتهام نقض قرنطینه 
احتماالً با جریمه مواجه خواهد شد. سفر کوتاه زین الدین زیدان برای رفتن به روستایی که 
خانه دومش آنجا قرار دارد، سبب ایجاد حواشی و دردسرهای بزرگی شده است. اسپانیا یکی 
از کشورهایی که وضعیت بدی در مقابله با ویروس کرونا پیدا کرده و قوانین سفت و سختی 
برای رعایت قرنطینه وجود دارد. در صورتی که شواهد و عکس هایی از حضور زیدان به پلیس 
ارائه شود، ممکن است او حتی هزار و 3۰۰ هزار پوند هم جریمه شود زیرا طبق پروتکل های 

بهداشتی کشور اسپانیا، مراجعه به خانه دوم ممنوع اعالم شده بود.

تفاوت فرگوسن و فن خال از دید گیگز
ورزش: ســرمربی تیم ملی ولز و اسطوره منچســتریونایتد معتقد است: تفاوت خاصی بین 
فرگوسن و فن خال وجود داشت. رایان گیگز می گوید: »سرالکس همه ویژگی های الزم را داشت 
از جمله مدیریت، نظم، استاندارها، تاکتیک ها و شناخت از بازیکنان، اما با وجود او و به خاطر 
داشتن بازیکنان خوبی که مدت طوالنی در کنار یکدیگر بازی می کردند، ما تنها باید به زمین 
می رفتیم و بازی می کردیم. با فن خال اما ماجرا شاید کامالً متفاوت بود. ما زیرنظر او با سبکی 
متفاوت بازی می کردیم، این در حالی است که ما با وجود سرالکس کم و بیش با یک سیستم 
بازی می کردیم. یادم نمی آید زیرنظر فرگوسن، ما به سه دفاع در خط دفاعی بازی کرده  باشیم.

بازیکن صربستانی خودکشی کرد
ورزش: میالن مرداکوویچ، بازیکن سابق تیم ملی صربستان و باشگاه پارتیزان در آپارتمانش 
در بلگراد با شلیک به سر خودکشی کرد. این مرد 3۸ ساله در یک آپارتمان اجاره ای که در 
آن به همراه نامزدش زندگی می کرد، دست به این کار زده است. مرداکوویچ دوران ورزشی 
خودش را با تیم جنوبی نیس آغاز کرد و سپس به پارتیزان انتقال یافت. او در اندرلخت، 
سالزبورگ و ووجودینا بازی کرد و در نهایت در OFK بلگراد با ۴۸ بازی و ۲۴ گل در سال 
۲۰1۷ به دوران حرفه ای خود پایان داد. مرداکوویچ در المپیک ۲۰۰۸، سه بازی برای تیم 

زیر ۲1 سال صربستان انجام داد. او یک پسر 1۶ ساله فوتبالیست دارد.

سینا حسینی: یکی از بزرگ ترین نگرانی های مسئوالن 
باشگاه اســتقالل ماجرای تمدید قرارداد بازیکنان این 
تیم برای لیگ نوزدهم اســت. هرچند مدیران باشگاه 
مدعی هســتند به زودی مذاکرات را آغاز خواهند کرد 
اما بازیکنان برای انجام مذاکره شرط و شروط جدیدی 
دارند و معتقدند در صورت تحقق شرایط دلخواه حاضر 

به تمدید قرارداد هستند.

شروطبازیکنان#
برای هواداران این پرســش مطرح می شــود که شروط 
جدید بازیکنان چیســت؟ آن ها پیش از انجام مذاکره 
جدید خواهان تسویه حساب کامل مطالبات معوقه خود 
هســتند و تأکید دارند اگر این اتفاق رخ ندهد خبری از 

تمدید نیست. 
البته در این بین تصمیم ناگهانی وزارت ورزش و جوانان 
هم سبب شــده بازیکنان و واسطه های فوتبالی از این 
موقعیت نهایت بهره برداری را داشته باشند تا معوقات 

خود را دریافت کنند.

رقمهاینجومی#
با این وجود رقم های قراردادها نیز به شــکل تصاعدی 
افزایش یافته و بازیکنی که سال گذشته 3 میلیارد گرفته 
است هم اکنون خواهان دریافت قرارداد ۴/۵ میلیاردی 
برای یک فصل هســت، یا یکی از ســتاره های باشگاه 
به مدیرعامل پیغام داده یا با قــرارداد ۵ میلیاردی وی 
موافقت می شــود یا او به باشگاه سرشناس لیگ برتری 

می رود!
یــا در موردی دیگر یکی از بازیکنانی که فصل اخیر در 
تیم استراماچونی به خوبی ظاهر شده به سعادتمند پیغام 
داده قرارداد فصل گذشــته وی تنها ۲۵۰ میلیون بوده، 
دیگر حاضر نیست با این عدد و رقم ها در استقالل بماند 

و به شرطی تمدید می کند که حداقل 3 میلیارد دریافت 
کند.

مسئوالن باشگاه اســتقالل هنوز هیچ واکنش جدی و 
رسمی به پیشنهادهای نجومی نداده اند اما بعید نیست با 
برقراری شرایط جدید این پیشنهادها پذیرفته شود چون 
در لیگ بعدی امکان جذب بازیکن خارجی وجود ندارد 
از این رو اگر این بازیکنان بروند باشگاه باید مبلغی بیشتر 

را صرف خرید بازیکن جانشین کند.

درانتظارفهرستمجیدی#
شــنیده می شود مدیریت باشگاه استقالل هنوز به طور 
رسمی از مجیدی درخواست فهرست اسامی نکرده، به 
نظــر می آید آن ها منتظر بازی های باقیمانده لیگ برتر 
هستند تا ببینند در9 بازی باقیمانده چه نتیجه ای رقم 
خواهد خورد سپس با علم به شرایط موجود تصمیم گیری 
کنند اما با این وجود شخص سعادتمند به دنبال حفظ 
اســکلت اصلی تیم است تا ستاره های تیم حفظ شوند 
اما با ارقامی نجومی که تنها به واســطه اظهارنظر غیر 
کارشناسی شده وزارت ورزش این اتفاق به فوتبال ایران 

و دو باشگاه دولتی تحمیل شد.

ورودداللهابهباشگاهممنوعشد#
یکی از تصمیمات قابل دفاع سعادتمند مقابله با جریان 
داللیسم است، وی به عوامل اجرایی هشدار داده به هیچ 
عنوان واسطه های بدنام و دالل های   فوتبالی حق ورود 
به باشگاه را ندارند، بازیکن و مدیر برنامه رسمی او حق 
دارند به باشــگاه رفت و آمد کنند امــا ورود دالل ها به 

استقالل ممنوع شده!
باید دید با این تصمیم آیا برخی بازیکنان حاضر به مذاکره 
با مدیران باشگاه خواهند شد یا با فشار این طیف از ادامه 
راه مسیر خود را به سمت باشگاه دیگری تغییر خواهند داد.

امیرمحمد سلطان پور: امشب در حالی بروسیا دورتموند 
در زمین خود میزبان بایرن مونیخ است که برای نخستین بار 
شاهد تقابل دو مهاجم برتر فوتبال بوندس لیگا یعنی ارلینگ 
هالند و روبرت لواندوفسکی هستیم. رقابت های هفته بیست و 
هشتم بوندس لیگا نیز بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد 
شد اما همین که در حال حاضر تنها لیگ معتبری است که 
حداقل بازی های خود را برگزار می کند، التیامی برای زخم 
فوتبال دوستانی است که دلشان برای مسابقات فوتبال اروپایی 
تنگ شده است. مسلماً بازی امشب زردپوشان و باواریایی ها 
که از ساعت ۲1 آغاز می شود، اگر در جلو دیدگان ده ها هزار 
نفر تماشگر ورزشگاه ســیگنال ایدونا پارک برگزار می شد 
جذابیتی دو چندان داشــت اما با این وجود باز هم می تواند 
جذابیت های خاص خود را داشــته باشد و حتی سرنوشتی 

جدید برای قهرمان احتمالی مسابقات را نیز رقم بزند.

هالندبهدنبالشکاربایرن#
ارلینگ هالند از زمانی که در نقل و انتقاالت میان فصل به 
دورتموند آمده 1۰ گل در 1۰ مســابقه به ثمر رسانده تا به 
زنبورها کمک کنــد از 3۰ امتیاز ممکن، ۲۷ امتیاز ذخیره 
کنند و همچنان از تعقیب بایرن دست نکشند. نوجوان نروژی 
در نخســتین دیدار پس از شروع مجدد بوندس لیگا مقابل 
شالکه یکی از چهار گل تیمش را به ثمر رساند اما در بازی 
هفته گذشته مقابل وولفسبورگ دو دفاع گوش زردپوشان 
یعنی اشرف حکیمی و رافائل ِگِررو بودند که ضربه کاری را 
به گرگ ها وارد آوردند. یکی از نکات عجیب در خصوص این 
دو بازی دورتموند، عدم حضور ثابت بهترین گلزن و بهترین 
پاس گل دهنده این تیم یعنی جیدون ســانچو بود که در 
هر دو بازی در نیمــه دوم به زمین آمد تا از لحاظ آمادگی 
بتواند شــرایط خود را پیدا کند، اما در بازی امشب، لوسین 
فاوره حتماً روی او و توانایی های باالیش حساب ویژه ای باز 
کرده است. دورتموند می داند که شکست مقابل بایرن تقریباً 
کار آن ها را بــرای قهرمانی تمام خواهد کرد اما اگر بتوانند 
سه امتیاز ســخت را مقابل شاگردان فلیک بگیرند به یک 
امتیازی حریف در صدر جدول خواهند رســید. از وضعیت 
سانچو گفتیم و باید اشاره ای به مهره کلیدی دیگر دورتموند 

یعنی مت هوملز نیز داشته باشیم که پس از کسب سه عنوان 
قهرمانی پیاپی به همراه بایرن دوباره در تابستان گذشته به 
تیم سابقش برگشته و با اینکه در بازی با وولفسبورگ از ناحیه 
آشیل پا دچار مشکل شد، اما کادر پزشکی تمام تالششان را 
انجام خواهند داد تا به بازی امشب برسد. دیگر بازیکن سابق 
بایرن یعنی امره چان نیز از مصدومیت رها شده و می تواند 
در میانه میدان جای دیلِینی یا داهود را بگیرد. البته شرایط 
اکسل ویتســل در هاله ای از ابهام قرار دارد و مارکو رویس 
که مدت هاست مصدوم است این بازی را نیز از روی سکوها 

تماشا خواهد کرد.

لواندوفسکیبازهمامیداولبایرن#
بایرن مونیخ هم پس از شــروع مجدد لیگ در ابتدا یونیون 
برلین را ۲ بر صفر برد و در بازی هفته گذشته ۵-۲ آینتراخت 
فرانکفورت را شکست داد تا همچنان رکورد شکست ناپذیری 
خود در ســال جدید میالدی را ادامه دهد. آن ها آخرین بار 
بهمن ماه بود که مقابل الیپزیگ امتیاز از دســت داده اند و 
حریف شرقی آن ها تنها تیمی در این فصل بوده که نگذاشته 
بایرن در یک بازی خود گلزنی کند. قرمزپوشان آخرین بار در 
آذرماه بود که طعم شکست را چشیده اند جایی که با نتیجه 
۲-1 مغلوب بروسیا مونشن گالدباخ شدند اما نباید فراموش 
کنیم که از زمان سکان داری هانس فلیک آن ها فقط دو بازی 
را واگذار کرده اند. جالب اینجاست که نخستین بازی که او 
روی نیمکت بایرن نشست مقابل همین تیم دورتموند بود 
که تیمش با چهار گل به برتری رسید. رابرت لواندوفسکی 
در آن بازی باز هم شــب بدی را برای تیم سابقش رقم زد 
و دو گل به ثمر رساند. این مهاجم تراز اول لهستانی در این 
فصل ۲۷ گل به ثمر رســانده و در صدر جدول گلزنان لیگ 
قرار دارد؛ البته نباید او را در خط آتش قدرتمند بایرن تنها 
بدانیم چون آن ها در ۲۷ بازی ۸۰ گل به ثمر رسانده اند! پس 
از آنکه سرج گنبری در بازی هفته پیش مقابل آینتراخت از 
روی نیمکت بازی را آغاز کرد در این بازی احتماالً از ابتدا در 
بال تیمش قرار خواهد گرفت اما شرایط تیاگو به این روشنی 
نیست چون هنوز زمزمه هایی از ادامه مصدومیت عضالنی او 

به گوش می رسد.

نتیجه تصمیم عجیب وزارت در ممنوعیت خرید خارجی

سنگ بزرگ بازیکنان استقالل پیش پای باشگاه
دورتموند - بایرن مونیخ، امشب ساعت 21

کالسیکو در مقابل صندلی های خالی

ضد  حمله

شاگردان صادقی به اردو رفتند
ورزش: تیــم فوتبــال بزرگســاالن ســایپا کــه با رعایــت تمامی 
دستورالعمل های پزشکی ستاد کرونا در ورزش، تمرینات گروهی خود 
را به مدت دو ماه تعطیل کرده بود با مجوز از سرگیری تمرینات به انجام 
تســت کرونا )PCR( پرداخت و ســپس تمرینات گروهی خود را آغاز 
نمود. نارنجی پوشــان با نظر ابراهیم صادقی، تمرینات خود را به مدت 
۶روز از دیروز در مجموعه دهکده ورزشی کرج، تحت مراقبت های کادر 
پزشکی باشگاه سایپا و رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهند کرد. 
شاگردان ابراهیم صادقی در این اردوی آماده سازی یک بازی دوستانه با 

تیم بادران تهران برگزار خواهند کرد.

غیبت ادامه دار رادولوویچ در تمرینات ذوب آهن
ورزش: در حالی که سازمان لیگ تصمیم به ادامه دادن بازی های لیگ 
برتر گرفته اســت، رادولوویچ ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با وجود 
درخواست این باشگاه هنوز به ایران برنگشته است. این در حالی است 
که بازیکنان ذوب آهن صبح دیروز با حضور در ســالن وزنه، تمرینات 
بدنســازی را انجام دادند و تمرین نوبت عصر هم در ورزشگاه زنده یاد 
فروتن برگزار خواهد شد. مسئوالن باشگاه ذوب آهن هنوز در خصوص 
زمان دقیق بازگشــت رادولوویچ به ایران صحبتی انجام نداده اند، این 
در حالی اســت که آن ها واکنش صریحی هم به بحث عدم بازگشــت 

رادولوویچ به ایران نشان نداده اند.

تأخیر در آغاز تمرینات شهرخودرو 
ورزش: در حالی که قرار بود تمرینات تیم فوتبال شــهرخودرو دیروز 
برگزار شود و این تیم اردوی آماده سازی خود را برای ادامه لیگ نوزدهم 
آغاز کند، تأخیر در جواب آزمایش های کرونا اعضای این باشگاه سبب 
شده تا برگزاری تمرینات این تیم در هاله ای از ابهام قرار بگیرد. البته به 
نظر می رسد جواب تست کرونا بازیکنان، کادر فنی و تدارکات باشگاه 
شهرخودرو تا امروز مشخص شود و شاگردان سرآسیایی تمرینات خود 

را از فردا در مشهد آغاز کنند. 
باشــگاه شــهرخودرو از جمله باشــگاه هایی بود که عالقه ای به ادامه 
لیــگ نوزدهم در این وضعیت نداشــت و فرهاد حمیــداوی بارها با 
 پیشنهادهای متنوع و مختلف سعی کرد 9 بازی باقیمانده را با تأخیر 

آغاز کند.

تالش برای حضور پاتوسی در دیدار با استقالل
ورزش: لوســیانو پریرا مهاجم برزیلی تیم فوالد نیز با تالش مسئوالن 
باشــگاه صبح دیروز وارد تهران و به اردوی شاگردان نکونام اضافه شد. 
آیاندا پاتوسی هافبک آفریقایی نیز به دلیل نبود پرواز از این کشور، هنوز 
موفق به خروج از آفریقای جنوبی نشده اما مسئوالن باشگاه در تالش 
هستند که در سریع ترین زمان ممکن وی را به اردوی تیم اضافه کنند. 

محبی - گرانادا رسماً منتفی شد
ورزش: انتقال هافبک جوان ســپاهان به باشگاه گرانادا اسپانیا رسماً 
منتفی شد. گرانادا قصد داشت محمد محبی را یک سال قرضی با بند 
خرید قطعی به خدمت بگیرد که این اتفاق رخ نداد تا انتقال این بازیکن 

جوان به اللیگا به طور کامل منتفی شود.
دلیل اول منتفی شدن انتقال محبی به گراندا این بود که خواسته های 
مالی این بازیکن مورد موافقت باشــگاه گرانادا قرار نگرفت و دلیل دوم 
هم اینکه سپاهان جواب مشخصی به درخواست باشگاه گرانادا نداد تا 
این انتقال انجام نشود. محبی بازیکنی است که با سپاهان قرارداد دارد 
و طبیعی است برای انتقال او به هر تیم دیگری رضایت طالیی پوشان 

اصفهانی شرط است.

شجاع: 
پولم را بدهند تا از بند جدایی استفاده نکنم

ورزش: مدافع پرســپولیس اعالم کرد: در صورت پرداخت طلبش از 
سوی باشــگاه در این تیم ماندگار خواهد شد. شــجاع خلیل زاده در 
گفت وگو با ایرنا در پاسخ به این پرسش که یکی از مسائلی که موجب 
استرس هواداران شــده بحث جدایی یا عدم جدایی تو از پرسپولیس 
است؛ در این مورد توضیح می دهید؟ گفت: من برای آخرین بار در این 
مصاحبه می گویم با پرسپولیس قرارداد دارم و در قراردادم بند جدایی 
وجود دارد اگر باشگاه پولم را بدهد جایی نمی روم و نمی دانم این موضوع 

را باید به چه زبانی بگویم.
بله اگر پول قــراردادم را بدهند چیز دیگری نمی خواهم. این حق من 
است. مگر من با پیشنهادهای خارجی کالس گذاشتم؟ من پیشنهاد 
خارجــی را هم نمی خواهم همان پول خودم را پرســپولیس بدهد با 

جان و دل برای این تیم بازی می کنم، فقط حقم را بدهند.

منهای فوتبال

سخنگوی فدراسیون کشتی:
 مشکلی برای ادامه کار بنا و محمدی 

تا المپیک وجود ندارد
ورزش: محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی درباره حضور 
غالمرضا محمدی ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد در جلسه با علیرضا 
دبیر پس از قهر محمدی و حواشــی که حتی احتمال قطع همکاری 
با ســرمربی تیم ملی را نیز مطرح کرده بــود گفت: قهری در کار نبود 
که بخواهند آشتی کنند. گالیه هایی به وجود آمده بود اما خوشبختانه 
با آمدن غالمرضا محمدی به جلســه فدراسیون کشتی حل شد. هیچ 
مشکلی برای ادامه همکاری با وی نیست و سرمربیان تیم های ملی طبق 

روال عادی به فعالیت خود ادامه می دهند.
امامی در پاسخ به این سؤال که پس با این اوصاف باید نسبت به حضور 
بنا و محمدی در رأس تیم های ملی تا المپیک توکیو اطمینان داشــته 
باشیم خاطرنشان کرد: هم بنا و هم محمدی مثل همیشه کار خود را 
انجام می دهند و مشکلی وجود ندارد. برنامه ریزی فدراسیون کشتی نیز 
برای حضور پرقدرت تیم های ملی در المپیک است کما اینکه ابالغی هم 

که به این دو عزیز شده تا پایان المپیک است.

دعوت حدادی به مجارستان
ورزش: احســان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک ۲۰1۲ 
لندن که به بیماری کرونا مبتال شده بود پس از پشت سرگذاشتن دوران 
نقاهت تمریناتش را آغاز کرده و قرار است اردویی دو هفته ای در جزیره 
کیش داشته باشــد. طبق هماهنگی هایی که مدیر برنامه های روس 
حدادی انجام داده قرار است وی در مسابقات مجارستان که اواخر مرداد 
به میزبانی شهر بوداپست برگزار می شود به میدان برود. این نخستین 

حضور حدادی در یک مسابقه رسمی پس از چند ماه خواهد بود.

سرعتی زن تیم ملی به سپاهان پیوست
ورزش: علی اصغر مجرد، بازیکن دو فصل اخیر شهرداری ورامین این 
بار راهی اصفهان شد. مدافع روی تور تیم ملی والیبال که در سال 9۷ 
قهرمانی در لیگ ایران را با شهرداری ورامین تجربه کرد، در ۲۲ سالگی 
با مسئوالن باشگاه سپاهان برای فصل پیش رو به توافق رسید. سپاهان 
پیش از این بازیکنانی همچون مهدی مرندی و کیاوش حیدری را جذب 
کرده بود و قرارداد چند بازیکن فصل قبل خود را هم تمدید کرده بود.

رضازاده: 
وزنه زدن در المپیک پکن برایم خطرناک بود

ورزش: رضازاده درخصوص علت عدم حضورش در المپیک پکن که 
می توانست با کسب یک مدال دیگر به پرافتخارترین ورزشکار تاریخ 
ایران تبدیل شود گفت: در حالی که برای المپیک پکن آماده می شدم 
چندین بار در تمرینات خون دماغ شدم که پس از آزمایش مشخص شد 
که فشار خون و دیابت دارم و با توصیه پزشکان، چون وزنم باال رفته بود 
گفتند اگر به تمرینات سنگین ادامه دهم ممکن است مویرگ های مغزم 
آسیب ببیند و خطرناک است و تنها می توانم ورزش سبک را انجام دهم؛ 
که حدود دو ماه قبل از المپیک حضور در این مسابقات را از دست دادم.

موسوی: عمراً والسکو برگردد!
ورزش: محمد موســوی در مورد بازگشت ســرمربی آرژانتینی به 
تیم ملی گفت: والســکو آن قدر آدم باهوش و زرنگی است که عمراً 
دیگر به ایران نمی آید. او برای چی از ایران رفت؟ می خواست در اوج 
خداحافظی کند و دیگر اینجا نمی آید. والیبال ما جزو هشــت تیم 
برتر دنیاست، اما اگر والسکو بیاید و تیمش در المپیک مدال نگیرد، 
همه مردم می گویند والسکو هم نتوانست نتیجه بگیرد. او هیچ وقت 

اعتبارش را به خاطر این کار به خطر نمی اندازد. 

تقوی: راه قانونی نباشد، پول کوالکوویچ را 
نقدی می دهیم

ایسنا: بحث پرداخت مطالبات عقب افتاده ایگور کوالکوویچ سرمربی 
سابق تیم ملی والیبال ایران توسط فدراسیون والیبال، به خاطر مشکالتی 
که تحریم ها برای خارج کردن ارز از کشور ایجاد کرده اند، از جمله مسائل 
قابل بحثی اســت که مسئوالن فدراسیون نیز در پی برطرف کردن آن 
هســتند. میالد تقوی سرپرست دبیری فدراسیون والیبال در این مورد 
به ایســنا گفت: در تأمین این مبلغ دغدغــه ای نداریم، اما برای واریز و 
پرداخت این مطالبات مشکالتی وجود دارد که در تالش هستیم تا آن 
را برطرف کنیم. اگر این مشکالت حل نشود با کوالکوویچ توافق کردیم 

نقداً به او پول دهیم.

استقالل - دیاباته؛ آری یا خیر؟!
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )855670(

آگهی تغییرات شرکت آرد قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12825 و شناسه ملی 10380285048

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ98,12,27 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره 
مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه، هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 
27000000000ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 77000000000ریال منقسم به77000000 سهم1000ریالی با نام که تمامًا 

پرداخت گردیده است. 

,ع
99
01
43
6

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )855693(

آگهی تغییرات شرکت شیشه ایمنی نوین صنعت مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13903 و شناسه ملی 10380295475

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمدحسن محمد نژاد به شماره ملی 
5239838380 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - حمیدرضا محمد نژاد به شماره ملی 0946540527 بسمت نائب 
رئیس هیئت مدیره - حمیده محمد نژاد به شماره ملی 09338995261 بسمت عضوهیئت مدیره برای مدت دوسال 
انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمی و بانکی با منفرد امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )855790(

 آگهی تغییرات شرکت طوس آلم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2569 و شناسه ملی 10380180182

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,11,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حسین آرزومند به شماره ملی 0934671060 و آقای حسام آرزومند 
به شماره ملی 0922109532 و آقای حامد آرزومند به کد ملی 0923423087 2- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. 3-آقای محسن نداف به کد ملی 0938868624 به عنوان بازرس اصلی ، آقای عبداله فرتوت ثابت به شماره ملی 

3621491260 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
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ب���رگ س���بز خودروی پ���ژو 405 م���دل 1391 رنگ نقره 
ای متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 262ص16 ای���ران 
12  ش���ماره موتور 124K0127255 و ش���ماره شاسی 
NAAM01CA1DH399762 به مالکیت علی سبحانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ی 

گه
آ

 اس��ماعیل رس��تمی 
دارای  س��اله   38
ب��ا  ح��واس  اخت��الل 
و  مش��کی  ش��لوار 
و  س��فید  کمربن��د 
و پیراه��ن  دمپای��ی 
به  مای��ل  چهارخان��ه 
رنگ س��بز در تاریخ 

س��اله   15 موق��ع  آن  در  ک��ه   1376/01/15
ب��ود از منزل خارج ش��ده ودیگر باز نگش��ته 
اس��ت افرادی که از ایش��ان اطالع دارند می 
توانندبا ش��ماره تلفن های 09127536126 و 

09107698019 تماس گرفته واطالع دهند ,ع
99
00
28
1

گمشده
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برگ س��بز موتورس��یکلت پیش��تاز رن��گ آبی مدل 
و   0124NEG416467 موت��ور  ش��ماره  ب��ه   1393
ش��ماره شاس��ی NEG***125A9304301 به ش��ماره 
انتظامی 33437 ایران 772 به مالکیت علی دائمی 
ابراهیم زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپان���ی خ���ودروی س���مند م���دل 1385 رن���گ 
ب���ژ متالیک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 588س24 ایران 
12  ش���ماره موتور 12485106231 و ش���ماره شاس���ی 
17634176 به مالکیت س���ید جالل معتمد شریعتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت پارس قطران 
شکوهیه  به شماره ثبت 3178 و 

شناسه ملی 10860979947
س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
ش��رکت دع��وت ب��ه عمل م��ی آید که 
راس س��اعت 14 مورخ 1399/03/18 
در محل شرکت حضور به هم رسانند

دستور جلسه:
 1- تصویب صورتحسابهای مالی سال 98 

2- تعیین بازرسی

ع 9
90
14
19

صفحه 10   1399/03/06

آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران انرژی فدک قدر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44411 و شناسه ملی 10380605051
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان به شناسه ملی 
10103499594 شرکت فدک قدر تکسا به شناسه ملی10380582517 موسسه دارالشفا خیریه حسین ابن علی )ع( به شناسه ملی 10380080868به عنوان اعضای اصلی 

هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند .
                                                                                  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )855667(
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 تغییرات شرکت آرین فام خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19816 و شناسه ملی 10380451039
آگهی به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -خانم نیلوفر خردمند به شماره ملی 1370833431 
به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا جعفری به شماره ملی 0638271010 به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )855683(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )855848(

آگهی تغییرات شرکت مرغ تخمگذار یگانه نیرو خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 845 و شناسه ملی 10380591242

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,07 وبنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,5,16در 
خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با توجه به آگهی پذیره نویسی منتشره در روزنامه قدس به شماره 9076مورخ 1398,7,9و با 
توجه به اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه در نتیجه هیئت 
مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته لذا مبلغ 17063000000ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده 
است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 39574000000 ریال منقسم به 

39574 سهم 1000000 ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده است
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856001(

آگهی تغییرات موسسه رهروان منجی عالم بشریت توس به شماره ثبت 5583 و شناسه ملی 14006883745

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,01,27 ونامه شماره 601,192,42431 مورخ 1398,05,05 اداره 
کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان 
خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهرک آزادگان ، خیابان شهیدایمانیان]سرافرازان11[ 
، خیابان شهیدایمانیان 3 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9177113149 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856007(

آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی درمانی ناجی سالمت خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 53133 و شناسه ملی 14004588792

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
حسین آدم صفت به شماره ملی 0859299562 به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم سمیرا صابوناتی به شماره ملی 0931636418 به سمت نائب رییس 
هیئت مدیره ، خانم طاهره رسولی به شماره ملی 0043361811 به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای حسن بادپر به شماره ملی 0933923007 به سمت 
عضو هیئت مدیره ، آقای فرزاد گنجی خیبری به شماره ملی 0919345158 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدتقی عصری فریمانی به شماره 
ملی 0849378729 به سمت مدیرعامل) خارج از اعضا و سهامداران ( برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا مورخ 98,2,20 انتخاب گردیدند 

2 - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و رسمی با امضاء ثابت مدیرعامل ومتغیر یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )856012(

آگهی تغییرات شرکت توسعه آرتام دژ شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42882 و شناسه ملی 10380587108

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ آقای علی هاتفی شیروان به شماره 
ملی 0940919168 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 2ـ آقای حمید شجاعی سیوکی به شماره ملی 0702576530 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 3ـ آقای جمال یاقوت درآباد به شمارملی 0941926559 به سمت رئیس هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با 

منفردا با امضاء رئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

,ع
99
01
45
0

ورزش: از دو روز گذشــته و بــا آغاز دور تازه تمرین اخباری 
مبنی بر ابتالی برخی از اعضای تیم های لیگ برتری فوتبال 
ایران به ویروس کرونا اعالم شــده اســت. به گزارش »ورزش 
سه«، باشگاه سایپا به اصرار سرمربی تیم نخستین مجموعه ای 
بــود که اعالم کرد یک بازیکن جوان تیم به کووید 19 مبتال 
شده است. پس از آن در صبح جمعه اخبار از باشگاه گل گهر 
ســیرجان درگیری  1۰ عضو این تیم با کرونا منتشر شد و 
سپس تراکتورسازی بود که اعالم کرد چهار بازیکنش درگیر 

این ویروس هستند. 
همچنین باشــگاه پرســپولیس نیز که به دلیل شرایط در 
جدول از مهم ترین مدافعان شــروع مجدد در لیگ به شمار 
می آید به شایعات واکنش نشــان داد و اعالم کرد دو عضو 
اطرافیان تیم به کرونا مبتال شــده اند. با انتشــار این اخبار 
خبرنگاران ورزشی تالش خود را برای کشف اسامی مبتالیان 
به کرونا آغاز کرده اند این در شــرایطی است که باشگاه ها و 

ســازمان لیگ برتر تمایلی به این کار ندارد و این بر خالف 
اتفاقی است که در سایر کشورها رخ داده و اسامی مبتالیان 
به سرعت منتشر شــده که در این بین نام فوتبالیست های 
نامداری مثل پائولو دیباال نیز وجود دارد. بازیکنی که پس از 
بهبود تمرینات خود را در یوونتوس آغاز کرده و آماده شروع 

مجدد سری آ ست.
اما چه کسانی بنابر ادعای باشگاه ها و تست های اولیه و ثانویه 
درگیر این بیماری هســتند؟ مطابق آنچــه که از این تیم ها 

بدست آورده ایم:
پرسپولیس؛ تدارکاتچی قدیمی و معروف تیم و یکی از ◊

دستیارانش.
گل گهــر؛ دو مهاجم تأثیرگذار و یک هافبک به همراه ◊

اعضای تدارکات.
تراکتور؛ یک مدافع و دو هافبک دفاعی.◊
سایپا؛ یک بازیکن جوان تیم با سابقه دعوت به تیم امید◊

چه کسانی در لیگ برتر کرونا گرفته اند؟

ورزش: ســردار آزمون در گفت وگو بــا برنامه »ورزش و 
مردم« در خصوص شرایط تمرینی خود در روسیه اظهار 
کرد: در اوایل روزهای قرنطینه از طریق فضای مجازی و 
با هماهنگی با مربی بدنسازی باشگاه در منزل به صورت 
انفرادی تمرین می کردم، اما از هفته پیش تمرینات ابتدا 
به صورت انفرادی در باشگاه آغاز شد و بعد این تمرینات 
دو نفره شــد و از امروز نیز قرار است در گروه های چهار 
نفره تمرین کنیم. وی در خصوص زمان آغاز شروع مجدد 
لیگ روســیه عنوان کرد: زمان شروع لیگ روسیه اوایل 
تیرماه اعالم شده اســت و قرار است با آغاز مسابقات به 
صورت فشرده و هر سه، چهار روز یک بار مسابقات ادامه 

داشته باشد.

دوستندارمرسانههازیادرویمنمانوربدهند#
مهاجــم تیم ملی فوتبال کشــورمان در خصوص مطرح 
شدن پیشــنهادهای متعدد خارجی برای او در رسانه ها 
گفــت: این پیشــنهادها را در رســانه ها می بینیم و این 
موضوع کار من را ســخت می کند. دوست ندارم زیاد در 
رســانه ها روی من مانور بدهنــد. در حال حاضر با زنیت 
قــرارداد دارم و ذهنم روی همکاری با این تیم اســت و 
نمی توانم با تیمی مذاکره کنم، اما دوست دارم در آینده 
اتفاقات خوبی برای مــن بیفتد.آزمون در خصوص اینکه 

عالقــه دارد در یکــی از پنج لیگ معتبــر اروپایی بازی 
کند تأکید کرد: حدود هفت هشــت سال است در لیگ 
روســیه هستم و تجربیات خوبی کسب کردم، اما دوست 
دارم چالش جدیدی را مثل همه بازیکنان شــروع کنم و 
امیدوارم این چالش زودتر شــروع شــود. در حال حاضر 
دو ســال دیگر با زنیت قــرارداد دارم و نمی توانم بدون 

هماهنگی این باشگاه چیزی در خصوص آینده بگویم.
وی در خصوص اینکه گفته می شــود پــدر او تمایلی به 
حضورش در لیگی خارج از روســیه نــدارد افزود: هیچ 
کســی در خصوص خانواده من چیزی نمی داند. رازهای 
خانوادگی ما هیچ وقت در رسانه ها نخواهد رفت. پدر من 
همیشــه گفته اســت که حرف آخر را در فوتبال خودم 
بزنم. در حال حاضر ۲۶ ساله هستم و تصمیمات را خودم 
می گیرم. البته همیشــه با خانواده مشــورت می کنم، اما 
تصمیم آخر را خودم خواهــم گرفت. زمانی که به زنیت 

آمدم نیز خودم تصمیم آخر را گرفتم.
مهاجم تیم فوتبال زنیت روســیه در خصوص شــرایط 
تیم ملی  فوتبال کشــورمان گفت: ویروس کرونا کار ما 
را خیلی سخت کرده است. هنوز معلوم نیست چه زمانی 
قرار اســت مسابقات ملی برگزار شود. در حال حاضر قرار 
است ما هر ســه، چهار روز یک بار در لیگ روسیه بازی 

کنیم، اما اطالعی از زمان آغاز اردوی تیم ملی ندارم. 

پــس از پایان این فصل نیز قرار اســت بالفاصله فصل 
آینده روسیه آغاز شود.

منازآمدنویلموتسگلهنکردم#
آزمون با تأکید بر کار سخت تیم ملی فوتبال 
برای صعود بــه جام جهانی عنوان کرد: کار 
تیم ملی خیلی سخت است، اما می توانیم 
به دور بعد صعود کنیم. با اســکوچیچ در 
ایــن مدت در ارتباط بودم، اما هنوز با او 
کار نکردم. با این وجود می دانم که روحیه 

پیروزی را دارد و ما بازیکنان نیز باید به او کمک کنیم. 
جایگاه تیم ملی در مقدماتی اینجا نیست و باید با کمک 
مردم در مسابقات حضور داشته باشیم و نتایج خوبی را 

کسب کنیم.
وی در خصــوص اینکــه گفتــه می شــود از ابتدا نظر 
مثبتــی روی حضــور ویلموتس در تیم ملی نداشــت 
تصریــح کرد: من از آمدن ویلموتــس گله  نکردم، اما از 
ابتــدا گفتم با توجه به عدم شــناخت از او باید ببینیم 
چــه اتفاقاتی خواهد افتاد. به هر حــال چه خوب یا بد 
ویلموتس را کنار گذاشــتیم و باید حــاال تالش کنیم 
 شــرایط تیم ملی به گذشــته بازگردد و به اســکوچیچ  

کمک کنیم.

می خواهم چالش جدیدی را تجربه کنم

آزمون: باید به اسکوچیچ کمک کنیم

حمیدرضاعرب: اظهارات اخیر احمد ســعادتمند درباره 
دیاباتــه در واقع نوعی اتمام حجت بود با این بازیکن که ما 
پولت را پرداخت کردیــم و از این جای ماجرا به بعد همه 
چیز دیگر به خودت بستگی دارد. حرف هایی که مدیرعامل 
اســتقالل می زد این معنی را می داد که پول دیاباته تمام و 
کمال پرداخت شده و باشگاه استقالل دیگر دینی به گردن 
خود نمی بیند. اما نوع بیان سعادتمند نشان می داد که دیاباته 
حتی اگر هم بخواهد می تواند زیر تمام قول وقرارهایش بزند 
وبه ایران بازنگردد! وقتی مجری از ســعادتمند پرسید که 
کار شــما با دیاباته به کجا رسید آقای مدیرعامل هرگز با 
قاطعیت درمواجهه با بازیکن خارجی خود سخن نگفت و 
با ادبیاتی نرم که حالت عقب نشینی داشت اعالم کرد ما به 
تعهدات خود عمل کرده ایم، برای دیاباته بلیت بازگشت هم 
گرفته ایم وتمام امور مربوط به ترانسفرینگ نیز انجام شده 
است. ســعادتمند اما هرگز این جمله را به زبان نیاورد که 

اگر دیاباته به ایران باز نگردد باشگاه او را جریمه خواهد کرد 
کما اینکه همین امروز می بینیم شیخ نزدیک به یک هفته 
از شــروع تمرینات تیمش را از دســت داده و طبق قوانین 
می بایست در نخستین روز تمرین حضور یابد. ابهام ها درباره 
بازگشت دیاباته اما آنجا گسترش می یابد که می بینیم هرویه 
میلیچ حتی عکس هــای مربوط به حضور خود در فرودگاه 
را نیز منتشــر کرده اما دیاباتــه هرگز چنین نکرده و هیچ 
اطالع رسانی از وضعیت خود نداشته است. ظاهراً میان او و 
باشگاه استقالل رازهایی نهفته است که نه آقای مدیرعامل 
ترجیح می دهد دراین برهه درباره اش سخنی به میان بیاورد 
و نه خود شیخ. انگار شیخ می تواند از بند جدایی در صورت 
خلف وعده باشگاه استقالل استفاده کند. یکی می  گفت او 
درحال ارزیابی پیشــنهادهایی است که به تازگی از سوی 
تیم های فرانسوی بدست آورده و اگر خبر راوی درست باشد 

بازگشت دیاباته در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

صدیقه کیانفر درگذشت
سیما و سینما: صدیقه کیانفر، 
هنرمند عرصــه  رادیو، تلویزیون 
و تئاتر صبح روز دوشنبه )پنجم 
خرداد ماه( بر اثر ســکته قلبی 

درگذشت.
سیدمحمد طباطبایی، مدیرعامل 

مؤسسه هنرمندان پیشکسوت در گفت وگو با ایسنا، این خبر را تأیید و 
اظهار کرد: هنوز جزئیات مراسم تشییع پیکر این بازیگر فقید مشخص 

نشده است.
صدیقه کیانفر متولد ۲۰ بهمن  ماه سال ۱۳۱۱ در آبادان است که فعالیت 
حرفه ای خود در رادیو را از سال ۱۳۳۶ با گویندگی و اجرای نمایش در 

رادیو نفت آبادان آغاز کرد.
وی در مجموعه های »بچه های کوچه دوستی«، »کیمیا«، »بی گناهان«، 
»آوای باران«، »میوه ممنوعه«، »همــه بچه های من« و ... ایفای نقش 

کرده بود.
همچنین ایفــای نقش در فیلم های ســینمایی همچــون »هامون«، 
»مستأجر«، »همسر«، »آپارتمان شماره ۱۳«، »آن سوی آینه« و ... در 

کارنامه حرفه ای زنده یاد کیانفر دیده می شود.

محمدعلی کشاورز به زودی مرخص خواهد شد
ایرنــا: حــال عمومی اســتاد 
محمدعلی کشاورز رو به بهبودی 
اســت و این هنرمند به زودی از 

بیمارستان مرخص خواهد شد.
بازیگر  کشــاورز،  محمدعلــی 
و  تئاتر  ســینما،  پیشکســوت 

تلویزیون این روزها در بیمارستان بستری است و مراحل پایانی درمانی 
خود را طی می کند.

یکی از نزدیکان این هنرمند پیشکسوت درباره بیماری این هنرمند، گفت: 
اســتاد کشاورز چند روز پیش به دلیل عارضه کلیوی و باال رفتن سطح 
کراتین خون در بیمارستان بستری شد و بالفاصله مراحل درمانی خود را 

زیر نظر تیم پزشکی آغاز کرد.
وی افــزود: با توجه به اینکه  کراتین خون این هنرمند از حد نرمال 
باالتر بود و خطر از کار افتادن کلیه ها این هنرمند را تهدید می کرد 
به تشــخیص پزشک  مراحل سرم تراپی آغاز و  در حال حاضر میزان 
کراتین خونشــان به حد طبیعی نزدیک شــده و وضعیتشان پایدار 

است.
وی ادامه داد: خوشــبختانه و با اقدام به موقع نیازی به دیالیز کلیه برای 
این هنرمند احســاس نشده و امیدواریم در چند روز آینده با رسیدن به 
وضعیت پایدار این هنرمند با اجازه تیم پزشــکی از بیمارستان مرخص 

شود.

 مناسبت های دینی و ملی 
فرصت خوبی برای برنامه سازی هستند

نباید عقب بمانیم 
سیما و سینما: محمدتقی فهیم 
ـ منتقد ســینما و تلویزیونـ  با 
انتقــاد از عملکــرد تلویزیون و 
سریال های مناسبتی ماه رمضان، 
به ایســنا گفت: به نظر می آید 
شبکه ها این بخش از مدیریت را 

زیاد جدی نگرفته اند و منتظر ســیمافیلم هستند تا سریالی را برای آن 
شبکه در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه مناسبت های مختلف یکی از ظرفیت های خوب برای 
تلویزیون بــه منظور جذب و ممانعت از ریزش مخاطب اســت، گفت: 
مناســبت ها برای مخاطبان هم فرصتی است که بیشتر پای تلویزیون 
بنشینند. هر سالی که به این مناسبت توجه بیشتری شده، تقویمی کار 
کردند و با توجه به آن فضا ارائه اثر کردند، تلویزیون توفیق بیشتری داشته 
اســت. اکنون می بینیم سریال های سال های گذشته که شبکه آی فیلم 
پخش می کند را هنوز مردم می بینند. به نظر می آید چند ســالی است 
که این تقویم کنار گذاشته شده و تلویزیون کار مناسبتی را خیلی جدی 

نمی گیرد و هر چیزی که در چنته و دم دست دارد پخش می کند.
فهیم افزود: ماه رمضان تبدیل به جشــنواره کوچکی در دل رسانه ملی 
شده بود که داورانش مردم بودند. بدون اینکه سازمان صداوسیما هزینه ای 
کند، تبدیل به جشــنواره ای با داوران 8۰ میلیونی شده بود که در پایان 
ماه رمضان نتیجه با صحبت های مردم مشخص می شد، اما این جشنواره 
را از دست دادیم و اکنون دیگر نه مردم و نه رسانه ها رغبتی به صحبت 

درباره  سریال ها دارند.
وی با اشــاره به اهمیت رســانه در دنیا گفت: هر وقت تلویزیون به این 
ســمت گرایش پیدا کند که فکر می کند اگر آنتن پر شود کافی است، 
میدان شکســت مدیریت رسانه ای رقم می خورد. در دنیا هم همین طور 
است. رسانه های دنیا برای یک مخاطب فراخوان مدیریتی می دهند که 
چرا مخاطب از دســت دادیم. یک رسانه پویا و مهم به خاطر کم شدن 
مخاطب دچار تحوالت مدیریتی می شود. برای همین است که رسانه ها 

حاکم بر جهان شدند.
فهیم با تأکید بر ضرورت بررســی جدی این شــرایط عنــوان کرد: ما 
عقب گرد کردیم و بی تفاوت شــده ایم که جای بررسی جدی دارد. حاال 
که ماه رمضان تمام شــد فرصت خوبی است تا بنشینند و بررسی کنند 
بعضی از این ســریال ها چرا باید در ماه رمضان پخش شــود؟ بعضی از 
سریال ها حتی ضدفرهنگ عمل می کنند و برای همه این ها بودجه صرف 
شده است. باید بررسی کنند چرا کاری که با این همه بودجه تولید شده 

بازخوردش این است.
وی در ادامه گفت: ما مناسبت های دینی و ملی زیاد داریم و همه این ها 
مهم   و فرصت خوبی هستند. مردم در این دوران توجه بیشتری دارند و 
می خواهند به داشته های خودشان بیفزایند و داشته هایشان را محک بزنند.

این منتقد با بیان اینکه همیشه حداقل دو سریال تأثیرگذار و سرگرم کننده 
باید از آنتن تلویزیون پخش شــود، گفت: اگر یک اتفاق خوب در بخش 
مدیریتی شبکه ها نیفتد ما شاهد اتفاقات بدتری خواهیم بود. ما در حرکت 
به سمت افق آینده همواره با دشواری های بیشتری روبه رو هستیم، چون 
تالش های جهانی بیشتر می شود. باید بتوانیم در رقابت درونی  خودمان به 
دستاوردهای بهتری برسیم تا بتوانیم با تالش های بیرونی مواجه شویم. 
مردم اکنون قدرت انتخــاب زیادی دارند، ما نباید عقب بمانیم. حداقل 
یکی، دو سریال خوب و تأثیرگذار همیشه باید روی آنتن داشته باشیم. 
وقتی ما دو سریال تأثیرگذار روی آنتن نداشته باشیم، یعنی یک  جای کار 

می لنگد و کلیت این ضعف ها به بخش مدیریتی مربوط می شود.

 سیما و سینما/ صبا کریمی  شاید کمتر کسی 
باشد که با شنیدن نام داعش و اقدام های دهشتناک 
آن ها در منطقه و جنایت های غیرقابل تصورشــان، 
احساس تنفر و اشمئزاز نکرده باشد و حتی ممکن 
اســت بســیاری از وجود آن ها و پیشروی شان در 
منطقه احســاس خطر و نگرانی هم کرده باشند، 
اما این کابوس وحشــتناک به مدد پایمردی جبهه 
مقاومت و دلیری ســربازان رشید اسالم از ظهور تا 
زوال آن هــا را به خوابی کوتاه مبدل کرد و رشــته 

حیات آن ها را از هم گسیخت.
امــا در این میــان افرادی از اقصی نقــاط دنیا هم 
بودنــد که بی خبر از همه جا فریب تبلیغات داعش 
را خوردند و به آن ها پیوســتند. شاید برای بسیاری 
جالب باشــد بدانند چطور برخی افراد حاضر شدند 
به عضویت این گروه جنایتکار درآیند و چه چیزی 
در آن دیدنــد که تن به این زندگی هولناک دادند، 
اما در این بین کم هم نبودند سربازانی که با دیدن 
وحشی گری های غیرقابل تصور داعش و ظلم هایی 
که بر زنان و کودکان و مردان روا می داشتند دریافتند 

که راه به خطا آمدند و از آن بازگشتند.
»آخرین سرباز« روایت یکی از همین جداشدگان از 
داعش اســت که مشاهدات عینی خود را از اقدام ها 
و اتفاقات صورت  گرفته توسط این گروه تروریستی 

بیان می کند.
در این مســتند طی همراهی با ایــن عضو فراری 
داعشی، داستان مسلمان شدن، گرویدن به وهابیت 
و عزیمت وی از اروپا به ســوریه برای پیوســتن به 
گروه تروریستی داعش به تصویر کشیده شده است. 
این عضو ســابق داعش همکاری خود را به عنوان 
تصویربردار با این گروه تروریســتی آغاز می کند و 
همه وقایع و رویدادهای صورت  گرفته توســط این 
گروه تروریســتی تکفیری را ثبت و ضبط می کند، 
امــا در ادامه و پس از مواجهه با تناقض های موجود 
در رفتار و عملکرد داعش با دین اسالم، تصمیم به 
جدایی از این گروه می گیرد. او طی فرار از دســت 
داعش تصمیم می گیرد این اسناد و تصاویر را هم از 
دسترس داعش دور کرده و فیلمی مستند براساس 

آن ها بسازد.
مستند روایی »آخرین سرباز« در ۱۰۰ دقیقه، ضمن 
بیان توضیحات راوی درباره تصاویر ضبط  شده توسط 
وی، به ارائه تجربیاتش از آشــنایی با دین اسالم و 
تعالیم این دین آسمانی و تناقض های موجود میان 

اسالم و تفکرات وهابیت و داعش می پردازد.
»آخرین سرباز« به تهیه  کنندگی و کارگردانی ایمان 
گودرزی ســاخته شده که از هفته گذشته در چهار 
قســمت ۲۵ دقیقه ای از شــبکه پرس تی وی روی 
آنتن رفته اســت و حامد قریشــی و فاطمه مقدم 
)نویســندگان(، مهدیه فردی )تدوینگر(، ســهیل 
درویشی )آهنگساز( و امین گودرزی )مدیرتولید( از 

جمله عوامل تهیه این مستند هستند.
گفت وگو بــا کارگــردان این مســتند را در ادامه 

می خوانید.

به دنبال کلیشه نبودیم#
گودرزی در ابتدای سخنان خود با اشاره به چگونگی 
ساخت این مستند، اظهار کرد: سال گذشته تصمیم 
گرفتیم درباره حوادث منطقه مستندی تولید کنیم 
و در ســفری که به سوریه داشــتم و از آنجا فیلم 
می گرفتم به چشم دیدم که جبهه مقاومت بسیار 
مظلوم اســت. آنجا سربازان تیپ فاطمیون در خط 
مقدم می جنگیدنــد و از مرزها دفاع می کردند و در 
اوج مظلومیت و با کمترین میزان امکانات خطوط 
را حفظ می کردنــد. اتفاقاتی که آنجــا رخ می داد 
بسیار پیچیده و عجیب بود و من را بر آن داشت تا 

مستندی از این وقایع بسازم.
گودرزی یادآور شــد: ما دنبال این بودیم که کاری 
متفاوت تولید کنیم که کلیشه نباشد و با آثاری که 
تا به حال تولید شده، متفاوت باشد. خاطرم هست 
در یک مقطعی با گروه تولید به شهرســتان رفتیم 
و تصمیم گرفتیم دربــاره ایرانی هایی که به داعش 
پیوستند فیلم بســازیم. متأســفانه در تعدادی از 
استان های مرزی برخی افراد گرایشات مذهبی پیدا 
کرده بودند و تعدادشان هم اصالً کم نبود و به جریان 
داعش پیوسته بودند و درصدد بودیم تا از آن ها فیلم 
تهیه کنیم. زمانی که این فیلم ســاخته شد از آن 
رضایت نداشتم، زیرا حالتی شبیه به بازجویی پیدا 
کرده بــود و به دلیل اینکه این افراد در ایران بودند 
و دستگیر شدند طبیعتاً زمانی که صحبت می کردند 
به گونه ای بود که گویی این اظهارات را در شــرایط 

بازداشت مطرح می کنند.
کارگردان »یوما« ادامه داد: همین مســئله موجب 

شــد که ما باز هم پیگیر باشیم که کار را متفاوت تر 
تولید و یک اتفاق جدیدی را روایت کنیم. در همین 
میان متوجه شدیم برخی افراد داعشی هستند که 
از این گروه تروریستی جدا شده و بریدند. این افراد 
در کشورهای اروپایی مسلمان و توسط جریان های 
وهابی که به ویژه در اروپا در حال فعالیت هستند، 
جذب داعش شــدند. یکی از این افراد انگلیسی با 
داعش آشــنا شــده بود و تصور می کرد که داعش 
نهایت مســلمانی و جهاد اســت و در همین حین 
توســط مفتی ها و وهابی هایی کــه در اروپا حضور 
داشــتند تشویق می شــود تا به داعش بپیوندد. او 
تحت تأثیر القائات فکری به سوریه سفر می کند  و 
بــه داعش می پیوندد. از طرفی دیگر به دلیل اینکه 
فعالیت هایی در حوزه تصویربرداری و مستند انجام 
می داده به همین کار در جریان فعالیت و همکاریش 
با داعش ادامه می دهــد، اما مدتی که از حضورش 
در این گروه تروریســتی می گذرد متوجه می شود 
آنچه می بیند و آنجا در حال رخ دادن است با تمام 

چیزهایی که در ابتدا شنیده و از اسالم می دانسته و 
اینک در سوریه می بیند متضاد و در تناقض است و 
این گفته هایش در فیلم هم وجود دارد که می گوید 
آنچه من از حضرت محمد)ص( شنیده بودم پیامبر 
مهربانی بود، اما چیزی کــه اینجا داعش از پیامبر 
می گفت در واقع پیامبری بود که تنها خود داعش 

او را می شناخت.

 فیلمی از اتفاقات منطقه و جریان #
وحشیگری  های داعش

گودرزی افزود: در نهایت او به تناقض می رسد و در 
همین احواالت تصمیم به فرار و جدا شدن از داعش 
می گیرد و پس از مدت ها در اتفاقی هوشــمندانه از 
دست داعش فرار می کند. او بعدها خاطرات خود را 
به دنیا مخابره می کند و درباره آن فیلم هم ساخته 
و ما نیز این اتفاق را به مســتند تبدیل کردیم. من 
هم در سفرهایی که به سوریه داشتم بسیار اتفاقی 
از طریق یکی از دوســتان با او آشنا شدم و در واقع 
پس از فرارش از داعش او را پیدا کردیم. وی درباره 
ساختار این مستند اظهار کرد: کل این فیلم تصاویر 
آرشیوی است که از داعش موجود است و برخی هم 
مجموعه تصاویری اســت که این عضو جدا شده از 
داعش آن ها را ضبط کرده است. اما مستند، روایتی 
است که فرد خودش دیده و براساس آن مشاهدات 
ما از فیلم ها استفاده کردیم. در واقع این یک مستند 
چهار قسمتی از روایت خاطرات و مشاهدات این فرد 
از داعش است. وی درباره هدف خود از ساخت این 
مســتند گفت: من به دنبال این بودم که فیلمی از 

اتفاقات منطقه و جریان وحشــی گری های داعش 
تولیــد کنم که یک فریــم از مدافعان حرم یا حاج 
قاســم در آن وجود نداشته باشد و در واقع فیلمی 
باشــد که داعشــی ها در حال روایت آن هستند و 
خوشــبختانه این اتفاق افتاد. این مستندساز اظهار 
کرد: نکته ای که برای من خیلی مهم است این است 
که در این مســتند حتی یک فریم از مدافعان حرم 
وجود ندارد، اما هر کسی که این مستند را می بیند 
در ذهن و دلش مدافعان حرم را تحســین می کند 
که جلو چنین جریان پلیدی را گرفتند و آن ها چه 
قهرمانان بزرگی هستند. گودرزی تأکید کرد: شاید 
فیلم پر از صحنه های خشن و تلخ باشد، اما حسی 
که در ذهن مخاطب به وجود می آورد تحســین و 
تمجید از سربازان مقاومت و مدافعان حرم است که 
رفتند و مردانه با این ها جنگیدند و چنین تصوری 
در ضمیر ناخــودآگاه مخاطب به وجود می آید. من 
بارها در جلسات خصوصی که این فیلم در آن اکران 
شده، متوجه این مسئله شدم و عموماً همه به این 
مسئله اذعان داشــتند. همچنین »آخرین سرباز« 
برای تعدادی از بهترین مستندسازان کشور اکران 
خصوصی شده اســت و بازخوردهای بسیار خوبی 
هم داشت و خوشبختانه با توجه به بازتابی که این 
فیلم داشت، متوجه شدم به چیزی که در ذهنم بود 

رسیده ام و فیلم تأثیر مورد نظر من را داشته است.

 در حال تولید مستندی درباره زندگی و #
شخصیت حاج قاسم سلیمانی هستم

وی دربــاره چرایــی عــدم پخش این مســتند از 
شبکه های داخلی همچون شبکه مستند عنوان کرد: 
این فیلم برای مخاطب بین المللی است و ما بیشتر 
دنبــال این بودیم که داعش را به جامعه بین المللی 
معرفی کنیم، همان اروپایی هایی که جذب داعش 
شدند و ما به مردم پیام دادیم که مراقب باشید این ها 
جریانات اسالمی نیســتند و تروریست هستند، ما 
بیشتر دنبال آن مخاطب بودیم. مخاطب ما در داخل 
می داند داعش چیست. البته این مستند یک تدوین 
مجدد هم خواهد داشــت که قرار است آن را برای 
مخاطب داخلی استفاده کنیم. همچنین قرار است 
در مرحله بعدی تعدادی صحنه ها کم و زیاد شــود 
که برای مخاطب داخلی بهتر باشــد. وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود عنوان کرد: در تولید این 
مســتند هر چقدر درباره داعش تحقیق و پژوهش 
می کردیم و با این جریان بیشــتر آشــنا می شدیم 
نقش حاج قاسم در سرکوب و انهدام داعش برایمان 
پررنگ تر و ملموس تر می شد و اینکه سردار شهید 
چگونه و با چه تبحری مردم ایران را از جریان پلید 
و وحشتناک داعش دور نگه داشته و اتمام فیلم ما 
نیز همزمان با شهادت ایشان شد. گودرزی در پایان 
درباره آثار در دســت تولیدش گفت: این روزها در 
حال تولید مســتندی به نام »راهی« درباره زندگی 
و شخصیت حاج قاسم سلیمانی هستم و در مراحل 

پایانی پیش تولید است.

برش

در این مستند حتی یک فریم از 
مدافعان حرم وجود ندارد، اما هر 
کسی که این مستند را می بیند 
حرم  مدافعان  دلش  و  ذهن  در 
را تحسین می کند که جلو چنین 
جریان پلیدی را گرفتند و آن ها 

چه قهرمانان بزرگی هستند

گفت وگو با کارگردان مستند »شکوفه های زیتون« 

حتی به اندازه هنرمندان غربی با فلسطین همراهی نکردیم!
جواد شیخ االسالمی: مسئله قدس، مسئله حریت و آزادی است. در این باره باید نگاهی 
به خودمان بیندازیم و درصد و معدل انسانیت و آزادگی خودمان را اندازه بگیریم؛ فرقی 
نمی کند ایرانی هســتیم یا غربی. مجموعه مستند »شکوفه های زیتون« به کارگردانی 
مجتبی لطفی  کرامتی دســت روی همین مسئله، یعنی حریت و آزادگی مردم دنیا در 
مواجهه با مسئله قدس، گذاشته است. »شکوفه های زیتون« راوی زندگی و فعالیت های 
ضدصهیونیستی ۲۶ هنرمند، نخبه و سلبریتی غربی و اروپایی است که جان خودشان 
را وقف مبارزه با پروپاگاندای رژیم صهیونیستی کرده اند. به بهانه بازپخش این مجموعه 
مســتند از شبکه های ســیما، با کارگردان »شــکوفه های زیتون« درباره مستندهای 

ضدصهیونیستی و بایسته های آن گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

ابتدا درباره مجموعه مستند »شکوفه های زیتون« توضیح می دهید؟ س
»شــکوفه های زیتون« مجموعه مستندی اســت درباره زندگی و فعالیت های فعاالن، 
نخبگان و هنرمندان غربی که برای آرمان قدس تالش کرده اند، از فلســطین حمایت 
کرده اند و در این راه یا دچار اذیت و آزار شــده اند و یا جانشــان را از دست داده اند. مثاًل 
قسمت »زوروی قرن بیست ویکم« درباره یک گرافیست انگلیسی است که برای حمایت 
از فلسطین در شهرهای مختلف انگلیس و آمریکا  و حتی فلسطین روی دیوارهای شهرها 
کارهای اعتراضی خودش را به صورت مخفیانه طراحی می کند و اعتراض خودش را به 

این صورت به مردم دنیا نشان می دهد.

شما با این افراد همراه شدید یا فقط گزارشی از کار این آدم ها را ارائه کردید؟س
مستند ما به صورت بازسازی است. در »شکوفه های زیتون« 
به علت محدودیت هایی که داشتیم، بیشتر از تصاویر آرشیوی 
استفاده کردیم. در خیلی از موارد هم با ارتباط با سازمان های 
حامی فلسطین در کشورهای مختلف توانستیم به تصاویر و 
فیلم های مورد نیازمان دســت پیدا کنیم. مثالً از تصاویر دو 
NGO بین المللی که از نهادهای بزرگ حامی فلسطین بودند 
استفاده کردیم؛ یکی سازمان مردم نهاد ISM سازمان بین المللی مردم نهاد همبستگی 
با مردم فلسطین و دیگری BDS جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی. در بعضی از 
قسمت های »شکوفه های زیتون« هم اگر دسترسی به تصاویر نداشتیم آن صحنه ها را 
بازسازی می کردیم. برای همین مجموعه مستند ما بیشتر از مستندهای بازسازی است.

در مورد فلسطین، با وجود مستندهای خوبی که تولید شده است، هنوز س
نتوانسته ایم با قسمت زیادی از مردم دنیا مکالمه و مفاهمه و آن ها را با مسئله 

فلسطین آشنا کنیم. چرا این اتفاق افتاده است؟
نخســت، کارهایی که راجع به این موضوع ساخته شده واقعاً تعدادشان کم است و این 
دالیل خاص خودش را دارد. متأســفانه حمایت هایــی که باید در موضوع آثار هنری و 
فرهنگی مرتبط با فلسطین صورت بگیرد، انجام نمی شود. خیلی راحت به شما بگویم 
مستندسازی که به موضوع فلسطین می پردازد واقعاً به صورت دلی و خودجوش به این 
حوزه ورود پیدا می کند. نسبت به اهمیتی که این موضوع دارد، کم کاری زیادی صورت 
گرفته است. در صورتی که موضوع مقاومت باید از سمت نهادهای متولی بسیار بیشتر 
از این مورد حمایت قرار بگیرد که ابداً این گونه نیست. ما باید کارهای متنوع و مختلفی 
مناســب اقشار مختلف و حتی مناسب سنین مختلف تولید کنیم که این اتفاق بدون 
حمایت امکان پذیر نیست. ما چاره ای نداریم جز اینکه برای هر مقطع سنی آثار مناسب 
خودشان را تولید کنیم تا بتوانیم مسئله فلسطین را به آن ها توضیح بدهیم. مثالً یکی از 
غلط هایی که به ذهن بسیاری از مردم دنیا و حتی مردم داخل ایران انتقال می دهند این 
دروغ است که می گویند »مردم فلسطین خودشان زمین هایشان را به اسرائیل فروختند، 
چرا ما باید نگران آن ها باشیم؟ به ما ربطی ندارد که از آن ها حمایت کنیم«، در صورتی که 
این یک دروغ بزرگ است. ماشین تبلیغاتی و پروپاگاندای غرب و رژیم صهیونیستی این 
دروغ را به ذهن مردم دنیا منتقل می کنند. ما هم در جبهه رسانه ای حمایت از فلسطین 

نتوانســتیم این دروغ و نیرنگ بزرگ را آن چنان که باید افشا کنیم و پاسخ بدهیم. ما 
هنوز نتوانسته ایم به اندازه آن ها وارد مبارزه رسانه ای شده و در حد و اندازه آن ها دست 
به تبلیغ و افشاگری بزنیم و علیه این دروغ، به اصطالح پاسخ رسانه ای بدهیم . در حالی 
که می توانیم مستندها، فیلم ها، تئاتر ها و آثار فرهنگی هنری بسیاری بسازیم که مسئله 
فلسطین را به راحتی برای تمام مردم دنیا روشن کند. در مستندی که ما ساختیم سعی 
کردیم از زبانی استفاده کنیم که برای مخاطب نوجوان خودمان قابل فهم باشد و او را با 
مسئله فلسطین آشنا کند. باید آن قدر آثار متنوع در این موضوع تولید کنیم که بتوانیم 

تمام پرسش های نسل امروز را پاسخ دهیم.

به نظرتان مستندهای حامی فلسطین و ضدصهیونیستی باید چه مؤلفه هایی س
داشته باشند تا بتوانند با مردم دنیا ارتباط برقرار کنند؟

مؤلفه ای که می تواند یک مستند و اثر مرتبط با فلسطین را جهانی کند، توجه و استفاده از 
یک زبان مشترک جهانی و انسانی است. باید تا جایی که می تواند از نمایندگی یک دسته 
و قوم و دین و مذهب خاص بیرون برود و با یک زبان مشترک انسانی حرف خودش را 
بیان کند. انسانیت حکم می کند ما حامی فلسطین باشیم، آیا شما هم انسان هستید؟ با 
این توضیح دیگر فرقی نمی کند مخاطب شما ایرانی است، آمریکایی است، اروپایی است 
یا عرب است. تا به حال مستندهایی بیشتر موفق بوده اند که از این زبان مشترک انسانی 
استفاده کرده اند. امام  حسین)ع(  می فرمایند: اگر دین ندارید، آزاده باشید. ما باید با زبان 

آزادگی و مهربانی مردم دنیا با آن ها صحبت کنیم.

دلیل اینکه در حوزه فلسطین کم کاری صورت گرفته است را چه می دانید؟ س
باید یک تقسیم بندی انجام بدهم. یک دسته از مستندها، مستندهایی هستند که داخل 
ایران یا کشــورهای مختلف تولید شده اند و یک دسته از مستندها هم مستندهایی 
هستند که در خود فلسطین اشــغالی ساخته شده اند. اگر راجع به مثاًل مستندهای 
ایرانی ها بخواهیم صحبت کنیم باید بگوییم بر سر راه این آثار یک مشکل بزرگ وجود 

دارد، آن مشکل هم عدم دسترســی مستقیم ما به تصاویر و اتفاقات فلسطین است. 
یعنی ما نمی توانیم به صورت میدانی در فلسطین و قدس شریف حضور داشته باشیم. 
از این جهت با یک مشکل بزرگ مواجه هستیم. خود ما برای دسترسی به تصاویر و 
محتوای مورد نیاز مجموعه مستند» شکوفه های زیتون« با بسیاری از گروه های حامی 
فلسطین تماس گرفتیم تا بتوانیم تصاویر مورد نیازمان را به دست بیاوریم. هر کاری 
کردیم تا بتوانیم در فلسطین حضور پیدا کنیم، اما به علت ممانعت رژیم صهیونیستی 
موفق نشدیم. وقتی شما به عنوان یک مستندساز نتوانید در محل سوژه خود حضور 
پیدا کنید، بسیاری از داده های خودتان را از دست می دهید. مجبور هستید از افرادی 
اســتفاده کنید که برای شما با امکانات محدودشــان تصاویر تهیه و ارسال کنند. در 
همین پروژه  فردی با ما همکاری می کرد که خودش در راهپیمایی های بازگشت جان 
خودش را از دســت داد و شهید شد. دسته دوم مستندسازها کسانی هستند که در 
آنجا حضور دارند، فلســطینی ها یا غربی هایی که به فلسطین اشغالی می روند و قصد 
حمایت از قدس را دارند، اما آن ها هم مشکالت خاص خودشان را دارند. مشکلی که 
این دسته دارند، مواجه شدن با دخالت های رژیم صهیونیستی و سرویس های امنیتی 
آن هاست. یک مستند معروف با موضوع بررسی همین چالش ها ساخته شده که نشان 
می دهد مستندســاز برای ضبط تصاویر دچار چه مشــکالتی شده است. در ساخت 
این مستند دوربین این مستندساز 7،۶ بار توسط مأموران رژیم صهیونیستی شکسته 
می شــود. مجموعه این مشکالت موجب می شــود ساخت مستند درباره فلسطین و 

جنایات رژیم صهیونیستی با سختی های متعددی همراه باشد.

با وجود این سختی ها آیا حمایت و پشتیبانی درستی برای ساخت این آثار س
صورت می گیرد؟

بی تعارف باید بگویم نهادهای متولی موضوع فلسطین به هیچ وجه وظیفه خودشان را به 
خوبی انجام نمی دهند. به خصوص در حوزه سینما و تلویزیون که وظایفشان در حمایت 
از آثار ضدصهیونیســتی اصالً انجام نمی شود. طرح هایی که باید حمایت شود تصویب 
نمی شود و مسئوالن بسیار زیرکانه از زیر کار درمی روند و با عملکردشان سنگ اندازی 
می کنند. شاید در حرف بســیار زیبا و انقالبی صحبت کنند، اما در عمل هیچ اتفاقی 
نمی افتد. در صورتی که شــما می دانید بســیاری از فیلم های مشهور دنیا در سینمای 
هالیوود و کشورهای اروپایی، مثل فیلم پیانیست و زندگی زیباست و ده ها فیلم دیگر، 
کامالً در حمایت از رژیم صهیونیســتی ساخته شــده اند، اما ما در داخل ایران به اندازه 
انگشــتان یک دست هم  فیلم سینمایی و سریال قابل دفاع و خوب در مورد فلسطین 
نداریم. راحت به شما بگویم مسئوالن فرهنگی ما به غیر از بیالن کاری درباره فلسطین 
فعالیتی ندارند. مانور رســانه ای دارند، اما در عمل هیــچ اتفاقی نمی افتد. از پروژه های 
سخیف و مبتذل سینمایی و تلویزیونی پشتیبانی می کنند، اما کوچک ترین توجهی به 

آثار ضدصهیونیستی ندارند. 

گفتید در این مســتند به سراغ نخبه ها و هنرمندان غربی رفته اید که در س
حوزه فلسطین فعالند، شــرایط را در بین هنرمندان کشور خودمان چطور 

ارزیابی می کنید؟
بســیاری از هنرمندان ما آن چنان که باید با موضوع فلسطین همراهی ندارند، این در 
حالی است که نخبگان دنیا و هنرمندان غربی، هزینه های زیادی در حمایت از فلسطین 
داده اند. انگار کسر شأن آن ها می شود که از قدس حمایت کنند. احساس می کنند اگر از 
مسئله فلسطین حمایت کنند فالوورهای آن ها کم می شود! در مقابل این رفتار، جوانان 
آمریکایی، انگلیسی و اروپایی را ببینید که در حمایت از آرمان فلسطین جان خودشان را 
از دست می دهند. ما در »شکوفه های زیتون« ۲۶ سلبریتی، نخبه و هنرمند آمریکایی و 
اروپایی را معرفی می کنیم که در راه حمایت از قدس حتی جانشان را از دست می دهند. 
بین این افراد از نویسنده تا عکاس و دانشجو حضور دارند و نشان می دهند آرمان فلسطین 
یک مســئله کامالً انسانی و جهانی اســت. موجب تأسف است که هنرمند ما به اندازه 

هنرمند غربی با فلسطین همراهی نمی کند.

گفتوگو

 گفت وگوی قدس با کارگردان مستند »آخرین سرباز« 

داعش به روایت یک عضو فراری
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