
تلگرام توبه کرد
نوشــت:  »مجازیســت«  تلگرامی  کانال 
دستگاه قضایی روسیه در بیانیه ای اعالم 
کرد، با اســتناد به »اعــالم آمادگی پاول 
دوروف« برای مقابله با تروریســم الزامات 
محدودکننده  دسترســی به پیام رســان 
تلگرام را برطرف می کند. بنا بر این بیانیه 
در حال حاضر، دادســتانی کل روسیه به 
طور مشترک با شرکت های معتبر اینترنتی روسی و خارجی به طور متوسط 
هفته ای 2هزار و500 تبلیغ برای خودکشــی، هزار و 300 مورد افراط گرایی 

و تروریستی، 800 تبلیغ استفاده از مواد مخدر را در روسیه حذف می کند.

پلیس جارو به دست
همه پلیس های راهور از آن هایی نیستند 
که بعــد از تابلــو »60« کیلومتر بزرگراه 
بایستند و شما را که با سرعت غیرمجاز 
110 رسیده اید به تابلو و پا را از روی گاز 
برداشــته و نیش ترمز زده اید، به خاطر 
ســرعت 75 کیلومتر در ساعت جریمه 
کنند! کاربری به نام »استیون هاون کوب« 
با گذاشتن ویدئویی از پلیس راهور در توییتر نوشته: »بزرگراه تصادف شده و 
پلیس راهور بعد از رسیدن سر صحنه و حل موضوع یه جارو برداشته و داره 
همه خرده شیشــه ها رو تمیز میکنه تا به مردم خسارت وارد نشه. نمی گیم 
همه پلیس هامون خوبن یا بدن، ولی انصافاً توی کل کشــورمون آدم خوب 

زیاده اینم به خاطر فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی مونه«. 

یک شاعرانه ُکند
با وجود همه انتقادها از ســریال »سرباز« 
آن،  خســته کننده  و  کنــد  ریتــم  و 
تهیه کننــده اش هنوز معتقد اســت این 
ســریال کاری بی نظیر و شاعرانه است. 
محمدرضا شفیعی در خصوص واکنش ها 
به این ســریال در توییتر شخصی خود 
نوشت: »تجربه بی نظیر سرباز... به کمک 
همه همکاران به خصوص هادی مقدم دوست صبور، سریال متفاوت و شاعرانه 
شکل گرفت... پر واضح بود که حرکت نکردن روی ریل سریال سازی مرسوم و 
مواجهه با فرم و محتوای متفاوت واکنش های تندی در پی خواهد داشت. بدون 
خجالت حرف های مهمی زدیم که به زودی در موردش صحبت خواهم کرد«.

جلو جاسوسی را بگیرید
دیروز خبر رسید قطعنامه ای که انگلیس، 
فرانسه و آلمان پیگیر آن بودند، در شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه 
ایران بــه تصویب رســید. وزارت خارجه 
کشورمان فعالً واکنش کوتاه و مختصری به 
این قطعنامه نشــان داده. پیش از این هم 
سیدیاسر جبرائیلی در توییتر نوشته بود: »به 
همان دلیلی که اعطای دسترسی به پارچین پایان بخش ادعاهای آژانس نبود اعطای 
دسترسی های جدید به اماکن نظامی کشور نیز به این پروژه جاسوسی رسمی 
پایان نخواهد داد. فعالیت های هسته ای یک بهانه و آژانس یک عامل برای اشراف 
بر سایت های نظامی ماست. این جاسوسی متوقف نشود امنیت نخواهیم داشت«.

در  شده  مطرح  مسائل  همه  تربت زاده  مجید   
دادگاه »طبری« رشوه ها، پرونده های کارسازی شده، 
و  زمین ها  فراری،  متهمان  جابه جا شده،  پول های 
طرف،  یک  شده،  هاپولی  و  خورده  طبیعی  منابع 
بحث جزیره »سنت کیتس« طرف دیگر. حتماً شما 
هم که پیگیر محاکمه طبری هستید نام این جزیره 
که گویا برخی متهمان پرونده به آنجا گریخته اند 

را شنیده اید.
قهرمانی، نماینده دادســتان بــه تازگی در یکی از 
جلسه های دادگاه طبری، با اشاره به خروج چند تن 
از متهمان این پرونده از کشــور، گفت: »بسیاری از 
مفســدان اقتصادی که از کشــور فرار می کنند، به 
جزیره ای به نام سنت کیتس می روند و از آنجا برای 
خود و خانواده خود تابعیت می گیرند... اسنادی که 
این افراد به ســنت کیتس ارائه دادند، عموماً جعلی 
اســت و با توجه به این موضوع معاونت بین الملل 
قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه می توانند 
اقدام های الزم را انجام دهند تا تابعیت این افراد را 
لغو کنند«. با این سخنان نماینده دادستان بود که 
تاکتیک مفســدان اقتصادی برای مردم و رسانه ها 

رو شد. 

اقامتمادامالعمر#
اگر نام این کشــور را در اینترنت جست وجو کنید 
اطالعــات و تبلیغاتی که درباره شــرایط اقامت در 
جزیره وجود دارد بیشتر از همه چشمتان را خواهد 
گرفت. مثاًل: »زمان پردازش پرونده شخص متقاضی 
اقامت و تابعیت فقط سه الی چهار ماه است. انجام 
ســرمایه گذاری پس از صدور نامه قبولی متقاضی 

توسط دولت آغاز می شود.
تابعیت مادام العمر به شــما داده می شود... تابعیت 

چندگانه به رسمیت شناخته می شود...
امکان ســفر بــدون ویزا یا با ویزا در بــدو ورود به 
132 کشــور جهان شامل اســترالیا، هنگ کنگ، 
کره، مالزی، ســنگاپور، ســوئیس، نروژ، بریتانیا و 
کشــورهای حوزه شینگن و امکان اقامت در ایرلند 
وجــود دارد... امکان اخذ ویزای مولتی 10 ســاله 
ایاالت متحده آمریکا به راحتی داده می شــود... نیاز 
به انجام مصاحبه نیســت...عدم نیاز به مسافرت به 
ســنت کیتس و نویس در هنگام پردازش پرونده...

شرایط مدرک تحصیلی و مهارت زبان برای پذیرش 
پرونده وجود ندارد... اعطای تابعیت نیاز به اقامت در 
ســنت کیتس و نویس ندارد...در هیچ کجای جهان 
مالیات بر درآمد به شــما تعلــق نمی گیرد...امکان 
حضــور فرزندان زیر 30 ســال و والدین باالی 62 
سال در پرونده به شرط وابستگی کامل به متقاضی 

اصلی وجود دارد و...«.
اما این جزیره ای که نماینده  دادســتان به آن اشاره 
کرد و آن را مقصد بســیاری از مفسدان و متهمان 

فراری دانست، کجاست؟

زیرنظرپادشاهانگلیس#
بر اســاس گزارشــی که ایســنا درباره این جزیره 
جنجالــی تهیه کــرده، »ســنت کیتس« در دریای 
کارائیب واقع شــده و شــماری از »میراث جهانی 
یونسکو« و اقامتگاه های مجلل را در سواحل آفتابی 

خود جای داده است.

اگر بخواهیم دقیق تر این جزیره را بررســی کنیم، 
بایــد بگوییم »ســنت کیتس« از اوایل قرن هفدهم 
یعنی حوالی ســال 1623 مســتعمره  بریتانیا بود. 
نام اصلی اش هم تا همین چند ســال پیش و قبل 
از آنکه از اســتعمار بریتانیا خارج شــود، »ســنت 
کریســتوفر« بود. نامی که از نام دریانورد معروف، 
کریســتف کلمب گرفته شده بود. پس از استقالل 
رسمی این جزیره در سال 1983، اما نام آن هم به 

»سنت کیتس« تغییر پیدا کرد.
البته این کشــور اگرچه به طور کامل از زیر سلطه 
بریتانیا خارج شده، اما هنوز به شکل نمادین جزوی 
از قلمرو بریتانیا محســوب می شود و نظام سیاسی 
آن هم مثل کانادا و 52 کشور دیگری که به صورت 
نمادین در قلمرو فرضی انگلیس هستند، پادشاهی 

است که در رأس آن ملکه انگلستان قرار دارد. 
با وجود این، اما این جزیره کوچک سیستم سیاسی 
مخصوص به خودش را دارد و انگلســتان به صورت 
رســمی و غیررسمی، هیچ دخل و تصرفی در اداره 

امور آن ندارد.

یکدهمورامین#
بــرای آنکه بهتر ابعاد این جزیــره کوچک را درک 
کنید، بد نیســت بدانید مســاحت کل این کشور 
تقریباً یک دهم مســاحت شهرستان ورامین است 
و جمعیت حــدود 52 هزار نفری آن تقریباً برابر با 
جمعیت شهرستان دماوند در استان تهران است. از 
این تعداد ۴6 هزار نفرشان در جزیره  سنت کیتس 
اقامت دارند و پایتخت کشــور نیز شــهری به نام 

»باستر« در همین جزیره  است. 
از لحــاظ جغرافیایی هم این کشــور در محدوده  
آمریکای مرکزی قرار دارد که از ســاحل غربی به 
دریای کارائیب و از ساحل شرقی به اقیانوس اطلس 
منتهی می شود و آن را تبدیل به مکانی دنج با آب 

و هوایی استوایی می کند.
معموالً ثروتمندان از سراســر دنیــا، این جزیره را 
به عنوان مقصد ســرمایه گذاری خودشان انتخاب 
می کنند. به خصوص عزیزان مختلس ایرانی که به 
واسطه تحریم ها، توانایی سفر به کشورهای اروپایی 
و آمریکایی را ندارند و از طرف دیگر مثل اکبر طبری 
ریسک ماندن در ایران را هم به جانشان نمی خرند! 
اما واضح اســت که این افراد برای آفتاب گرفتن و 
قایق سواری در سواحل بکر »سنت کیتس« رنج سفر 
تا ینگه دنیا را به جانشــان نمی خرند و انتخاب این 
جزیره به عنوان مقصــد نهایی، دالیلی دارد که در 

ادامه بخشی از آن ها را می خوانید.

صادراتشکر#
اقتصاد جزیره سنت کیتس تا همین چند وقت پیش 
برپایه صادرات شــکر می چرخید که سال ها پس از 
اســتقالل، نقطه عطفی در تاریخ این جزیره بود و 
اقتصاد آن را متحول کرد. از زمان استقالل تاکنون، 
تمرکز اصلی در سنت کیتس بر ارائه  »خدمات مالی« 

و »توریسم« است.
 یکی دیگــر از راه های درآمد این کشــور »برنامه  
اعطای شهروندی از طریق سرمایه گذاری« است که 
از سال 198۴ در این کشور آغاز شده و از این نظر 
در دنیا بیشترین سابقه را دارد. تابعیت دوم، خدمات 

بانکی و تفریحات ســالم، سه موردی است که این 
کشــور را تبدیل به یکی از بهتریــن مقاصد برای 
مجرمان، مختلسان و مفسدان اقتصادی کرده است! 

خریدپاسپورتدوم#
احتماالً مطلع هســتید کــه یکــی از رایج ترین 
روش هــا برای کســب تابعیت کشــورهای دیگر 
و برخــورداری از مزایــای آن، »خرید پاســپورت 
دوم« است. کشــورهای مختلف برنامه ها و قوانین 
گوناگونی برای ارائه  پاسپورت کشورشان در قبال 
»سرمایه گذاری« در آن کشور دارند. فرایند این کار 
و نوع ســرمایه گذاری هم برای افراد متقاضی - به 
خصوص اگر فراری باشــند - چندان مهم نیست؛ 
مبلغ معینی پول می پردازید و پاسپورت آن کشور 
به نام شــما صادر می شــود. شــهروند آن کشور 
محســوب و از حمایت های قانونــی آن برخوردار 

می شوید.
ســنت کیتس هم برای کسب درآمد و برای تنظیم 
جمعیت خود از این قبیل برنامه های سرمایه گذاری 
به اتباع کشورهای دیگر ارائه می دهد. البته به ندرت 
افراد پس از دریافت پاســپورت این جزیره  کوچک، 
آنجا ساکن می شوند؛ هدف اصلی دریافت پاسپورت 
است که به افراد اجازه می دهد با داشتن یک حاشیه  
امــن بدون نیاز بــه ویزا به 1۴0 کشــور از جمله 
کشورهای اتحادیه  اروپا، بریتانیا و کانادا سفر کنند.

طبق قوانین این کشور، شــما می توانید با یکی از 
روش های سرمایه گذاری در امالک یا سرمایه گذاری 
در صنعت شــکر که بین 250 تــا ۴00 هزار دالر 
هزینــه خواهد داشــت بــرای خود و ســه نفر از 

بستگانتان پاسپورت سنت کیتس بگیرید.

غمغربتکیلوییچند؟!#
دلیــل دیگری که مفســدان اقتصــادی را مجاب 
می کند تا بــه این جزیره مهاجــرت کنند، حفظ 
تابعیت قبلی است. یعنی کســانی که تابعیت این 
کشــور را می گیرنــد، در واقع دوتابعیتی شــده و 
تابعیــت قبلی خودشــان را هم خواهند داشــت، 
همچنین همراه با تابعیت، حق اقامت، شهروندی و 
تابعیت را هم کسب می کنند و تمام این حقوق به 

نسل های بعدشان هم منتقل می شود.
خبر خوب دیگر برای مفسدان اقتصادی این است 
که این عزیزان الزم نیست مثل کشورهای دیگر، در 
ایــن جزیره مالیات بپردازند و تمام پول هایی که از 
طریق نامشروع بدست آورده اند را بدون نگرانی در 

بانک های این کشور پس انداز  کنند! 
براســاس آخرین گزارش ها، بســیاری از مفسدان 
اقتصادی فراری کشــورمان از جملــه چند متهم 
مرتبــط با پرونــده اکبر طبری درحــال حاضر در 
سنت کیتس به ســر می برند و شماهم اگر آن قدر 
وضعتــان روبه راه اســت که با دیــدن تصاویر این 
جزیــره الکچری، قصد ســفر به ســنت کیتس را 
کرده اید، زیاد نگراِن غم غربت و از این جور حرف ها 
نباشــید، چون احتماالً بخش زیــادی از ویالهای 
لوکــِس لــب دریا را مفســدان اقتصــادی فراری 
کشــورمان خریده  اند و هنگام قدم زدن در سواحل 
سنت کیتس، هر چند قدم، یک هموطن را می بینید 

و حال و هوایتان عوض می شود!

وصیِت سفید
رقیه توسلی: قالیچه پهن کرده ایم و نشسته ایم دورِ مزار آقاجان. قریب 100 
سال است انگار بین پدر-فرزندی مان فاصله افتاده؛ بس که نیامده ایم پای بوس.

لعنت بر کرونا... کاش خانه جگرگوشه آدم هرگز َمرَمر سیاه نباشد.
درحال عرض دلتنگی های تلنبار شده ایم که حاج رضوان، گورکن روستا َسر 
می رسد و خبر می دهد خاکسپاری یکی از هموالیتی هاست و جمله آخرش 
هنوز منعقد نشــده که ســیل جمعیت ال اله اال اهلل گویان از دروازه قبرستان 

وارد می شوند.
گیج و حیرت زده می شــویم و نمی توانیم تعجبمان را نشــاِن هم ندهیم... نه 
از بابــت کرونــا و خیل عظیم حضار و نه از لحاظ عــدم رعایت پروتکل های 

بهداشتی... از بابت هجوم رنگ سفید.
ُخب اولین بار است جماعت سفیدپوش برای مراسم عزا می بینیم. اینکه مردان 

و زنان، مشکی نپوشیده اند برای تشییع.
در ظهرگاهی کشدار مثل همگان فقط نگاهیم و چشم دوخته ایم به پدری که 
درحال رفتن است. می ایستیم در معیت خانواده متوفی، بی روبوسی و آغوش 

تسالبخش.
می بینیم چطور همه غرق اشــک اند در رخت های یکدســت روشن و چطور 

زیرلبی و آهسته پدرشان را صدا می زنند.
از جیغ و شــیون و فغان اما اثری نیست، کســی آب قند نمی آورد، دخترها 
خودشــان را روی بدن کفن پیچ نمی اندازند، توی قبر نمی خوابند فقط وقتی 

همه می روند، مثل ما با مسافرشان می نشیند به واگویه.
به وقت فاتحه، حاج رضوان می گوید: مرحوم وصیت کرده بازماندگان ســفید 
بپوشــند و کظم غم کنند. به نزدیکانش گفته اگر مرا دوســت دارید شمرده 

شمرده و آرام با من حرف بزنید، نه با هوار.
خدابیامرز خوب می دانست چقدر خاطرش عزیز است و داغ نبودنش، سنگین.

حاال سردرمی آورم و درگیر روان شناســی رنگ ها می شوم و به خواص روانی 
سفید فکر می کنم. به حفظ آرامشی که ایجاد کرده و به سادگی و پیچیدگی 

توأمانی که دارد.
پشت بند وصیت آن مرحوم یاد وصیت های خاص دیگر هم می افتم.

یاد همسایه ای که خواست پیکرش را اهدا کنند به دانشگاه علوم طبابت.
یاد خانجان که سفارشــمان کرد جای گرفتن مجلس چهل، ضیافت عروسی 

برگزار کنیم برای زوجی که استطاعت مالی ندارند. 
یاد وصیت نامه خاله »بهاره« جان که نوشــت می خواهم هزینه کل مراسمم را 

بریزید به حساب مؤسسه سالمندان.
... و یاد وصیت همکاری که خواســت روی سنگ قبرش بنویسند »فراموشم 

نکنید«.

 مجازآباد
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ورزشورزش
پیشنهاد کره ای ها و اماراتی ها به باشگاه کیپ تاون

پاتوسی در حال پیچاندن فوالد

رئیس فدراسیون کبدی عنوان کرد

قول طال در ساحلی آسیا

نگاهی به کتاب »نقاشی قهوه خانه« که نویسنده آن نامزد کسب  عنوان چهره هنر انقالب در سال 98 شد

خاطره ای که  به رمان پهلو می زند 

با پیگیری های روزنامه قدس رقم خورد
پایانی خوش برای داستان» حسین داستان نما«

حسین داســتان نما آن طرف 
خط ارتباطــی و هزار و ۴00 
کیلومتر دورتر از مشــهد در 
جواب پرسشم که: »اولین روز 
چه طــور به فکر افتادی برای 
حیواناتی کــه در کوه زندگی 
گفت:  ببــری«  آب  می کنند 
»این جوری نمی شود که من 

تعریف کنم. شما باید بیایی و کاری که من انجام می دهم را از نزدیک ببینی. 
باید ببینی چقدر سخت است. من تعریف بکنم که فایده ندارد.« در پاسخش 
گفتم: »فاصله من تا شما خیلی زیاد است« و او جواب داد: »ما از همین فاصله به 
پابوس امام رضا می آییم که قربونش بشوم.« و خالصه بعد از 10 دقیقه گفت وگو 
با داستان نما به پایان رسید، گفت وگویی که باید یک ساعتی طول می کشید. 

گفتم با شما تماس می گیرم.
 تصمیم گرفتم به دیدنش بروم. حتی فکر کردم اگر شــرایط رفتنم از طرف 
روزنامه مهیا نشــود، خودم راهی می شــوم و می روم چون متوجه شده بودم 
حسین داستان نما 33 سال است با االغ برای حیوانات آب می برد و الزم است 
یک قاطر داشته باشد. همان جا نیت کردم که کمک کنم تا او به خواسته اش 
که البته خواسته ای نه برای خودش که برای طبیعت بود، برسد. خوشبختانه 
روزنامه با سفرم موافقت کرد. پیش از سفر، موضوع را با محمد درویش مطرح 
کردم و او هم خواست فیلم و عکس از داستان نما به ایشان برسانم. من به شیراز 
و روســتای میانرود مرودشت رفتم. هفت ساعت با حسین داستان نما در کوه 
بودم. فیلم و مطلب آماده شد. در صفحه شخصی ام و در صفحه محمد درویش 
و... به اشــتراک گذاشته شد و در روزنامه هم به صورت مصاحبه ای مفصل در 

تاریخ دوشنبه 26خرداد به چاپ رسید. 
خیلی زودتر از آنچه فکرش را می کردیم مبلغ 17 میلیون و 500 هزار تومان از 
طریق صفحه شخصی محمد درویش، مرد غمخوار طبیعت جمع شد. عالوه بر 
این دو سه نفری از دوستان برای داستان نما کفش مناسب کوهنوردی به مبلغ 

یک میلیون تومان خریدند. 
باید دوباره عازم شــیراز می شــدم، این بار همراه خوبی به نام محمد درویش 
داشتم که بزرگوارانه رنج سفر را به جان خرید تا امانت مردم را به دست سقای 
طبیعت برســانیم. خالصه رفتیم و دوباره میهمان حسین آقا شدیم. برای او 
قاطری خریداری و تحویل او شد و مبلغ باقیمانده هدیه مردم هم به او تقدیم 
شد، او مانده بود در برابر این همه لطف آدم های طبیعت دوست ایران چه باید 

بگوید و چه کاری باید انجام دهد. 
همیشــه به یادم خواهد ماند که محمد درویش به حســین داستان نما، مرد 
فداکار روستایی که باید کار بزرگش را صفحه ای از کتاب های درسی بچه های 
این سرزمین کرد، گفت: »باید جوانان این سرزمین کار بزرگ شما را ببینند و 
یاد بگیرند. باید جوانان بدانند وطن هتل نیست که اگر از ستاره هایش کم شد 
می توانند آن را عوض کنند و به هتل دیگری بروند. باید برای آبادی اش تالش 

کنند و آن را نگه دارند.«
دو سفر که سفرهای ساده ای هم نبودند و هنوز رد نیش پشه های کوهستان 
بعد از دو هفته روی دســت هایم خودنمایی می کنند برایم تجربه ای ارزشمند 
شد از اینکه مردم هنوز مهربانی را از یاد نبرده اند. هر وقت از آن ها برای حرکتی 
خیرخواهانه در شــکل های مختلف کمک خواسته شد، پاسخ مثبت داده اند 
نشان به این نشان که حتی روز گذشته مردی برایم پیام فرستاد: »من خارج از 
کشور زندگی می کنم از صفحه آقای درویش از ماجرای آقای داستان نما مطلع 

شدم می خواهم وقتی برگشتم به ایران به او کمکی بکنم و...«

تبریزی در گفت و گو با قدس:

 در بهترین شرایطم 
مصدوم شدم

روزمره نگاری

حکایت امروز

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

همه چیز درباره جزیره »سنت کیتس« مقصد سرمایه گذاری اختالسگرانهمه چیز درباره جزیره »سنت کیتس« مقصد سرمایه گذاری اختالسگران

بهشتمفسدانبهشتمفسداناقتصادیاقتصادی
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ورزش: پیشنهادهای جذاب از کره جنوبی و امارات روی 
میز کیپ تاون پاتوسی ممکن است دیگر به ایران بازنگردد. 
آیاندا پاتوسی هافبک تهاجمی اهل آفریقای جنوبی فوالد 
خوزستان در حالی به ایران بازنگشته که گفته می شود 
پیشــنهادهایی از دیگر لیگ های آسیایی دارد. به نقل از 
سایت کیک آف رئیس جان کمیتس رئیس باشگاه کیپ 
تاون آفریقای جنوبی اعالم کرد این بازیکن از سه کشور 
ایران، کره و امارات پیشنهاد دارد هرچند او می گوید که 
کیپ تاون توان حفظ این پاتوســی را ندارد. این بازیکن 
سابق اســتقالل به صورت قرضی از کیپ تاون به فوالد 

خوزستان پیوسته بود.

بازگشت به خاورمیانه#
آیاندا پاتوسی در حال حاضر در تمرینات تیم کیپ تاون 
حضور دارد اما به زودی قصد دارد بار دیگر این کشــور 
را برای بازی کردن ترک کند. کمیتس درباره پاتوســی 
گفت: »آیاندا پاتوســی بازیکن ماست و هنوز چندسال با 
او قرارداد داریم اما او قطعاً به خاورمیانه بازخواهد گشت. 
تقاضاهــای زیادی برای او وجود دارد؛ ما قصد داریم از او 
به خوبی مراقبت کنیم اما احتماالً او طی دو هفته دیگر 
کشور را ترک می کند. او اکنون در آفریقای جنوبی است 
و دارد با ما تمرین می کند. پاتوسی هم مثل دیگر بازیکنان 
تست های کرونا را پشت سرگذاشت. با این حال تیم هایی 
از سه کشور دنبال جذب او هستند و من منتظر هستم 
تا بدانم کدام گزینه جذاب تر خواهد بود. ایران، امارات و 
کره جنوبی کشورهایی هستند که تیم هایشان پاتوسی را 
می خواهند. »مدیرعامل کیپ تاون می گوید که دلیل عدم 
حفظ این بازیکن این اســت که آن ها از نظر مالی توان 
رقابت با تیم های خارجی را ندارند«. او بســیار خوشحال 
اســت و ما نمی توانیم با پولی کــه به او می دهند رقابت 
کنیم. او پول خوبی در می آورد و ما هم نمی توانیم جلو او 
را بگیریم. ما سه سال دیگر با او قرارداد داریم و شاید این 

فرصت پیش بیاید که برای ما نیز بازی کند«.

جانشینان پاتوسی#
این در حالی اســت که تیم فوالد خوزســتان باید روز 
چهارشنبه هفته آینده نخستین دیدار لیگ  برتر فوتبال 
ایران را پس از چهار ماه وقفه در ورزشگاه فوالد آره نا برابر 

استقالل برگزار کند. 
صحبت های مختلفی درباره آیاندا پاتوسی شنیده می شود 
اما چیزی که مسلم است وی در دیدار با استقالل غایب 

خواهــد بود اما تیمی به مانند فوالد قطعاً می تواند بدون 
حضور این بازیکن نمایش درخشانی داشته باشد چرا که 
نظم و انضباط تیمی در هر تیم به حضور بازیکنان ارجحیت 
دارد. گزینه هــای زیادی وجود دارد که نکونام از آن ها به 
عنوان جایگزین در ترکیب استفاده کند. محمد قاسمی 
نژاد، عباس بوعذار، وحید نامداری سه بازیکنی هستند که 
می توانند در این پست بازی کنند اما گزینه های کادرفنی 
تنها این سه بازیکن  نیستند. سینا مریدی و احمد عبداهلل 
زاده هافبک  دفاعی هایی هســتند که سابقه بازی در این 
پست را دارند و می توانند در ترکیب قرار بگیرند. با این حال 
معلوم نیست که چه بازیکنی سورپرایز فوالد در این نبرد 
خواهد بود و باید منتظر ماند و دید جایگزین پاتوسی در 

نهایت چه کسی خواهد شد.

نکونام:بدون آیاندا می جنگیم#
جواد نکونام می گوید مشــکلی برای بازی با اســتقالل 
ندارند. او می گوید اتفاقا کامال آماده برگزاری این مسابقه 
هســتند. ســرمربی فوالد در این باره توضیح می دهد: 
»پاتوسی بازیکن خوبی است ولی بازیکنی نیست که اگر 

نباشد، به خاطر او مقابل استقالل بازی نکنیم.

 من به شدت نگران بازیکنان هستم. برای پاتوسی هم 
نگرانم. تــالش ما این بود او زود برگــردد ولی تا این 
لحظه نشــده. نگرانی من این است که خدای ناکرده 
او هم در معرض بیماری کرونا بوده باشــد. بحثم این 
بود به زمان بیشــتری نیاز داریم تا خدای ناکرده برای 
او و دیگر بازیکنان مشکلی به وجود نیاید. وگرنه فوالد 

بدون پاتوسی هم مقابل استقالل بازی می کند.
 تیم ما متکی به یک بازیکن نیست. فوالد یک تیم است. 
این را در نیم فصل اول ثابت کرده ایم. هیچوقت بهانه ای 
برای بازی کردن نگرفته ایم. همیشه گفته ایم اگر برنامه 

درست باشد، طبق برنامه عمل و بازی می کنیم.
 االن هم مشــکلی با شروع لیگ نداریم ولی بحث مان 

چیز دیگری است.«

آذری:  او  را رها نکردیم#
آذری در ارتباط با وضعیت آیاندا پاتوسی و خبرهایی که 
در برخی سایت های خارج از ایران در مورد عدم بازگشت 
این بازیکن به فوالد منتشــر شده اســت تصریح کرد: 
متأســفانه هنوز پاتوسی به ایران برنگشته و این شرایط 
برای مهاجم پرسپولیس و تراکتور هم ایجاد شده است. 

این مشکل به دلیل بسته شدن پروازهای بین المللی در 
فرودگاه های آفریقای جنوبی است و فعاًل فقط پروازهای 
داخلی در این کشور باز شده است. البته ظاهراً قرار است 
پروازهای بین المللی هم تا اواسط هفته جاری باز شود و 
امیدواریم که پاتوســی را برای بازی های آینده دراختیار 

داشته باشیم.
مدیرعامل باشــگاه فوالد خاطرنشــان کرد: ما مدام با 
پاتوســی در تماس هســتیم و این بازیکن اتفاقاً خیلی 
دوســت داشت هر طور که شده خودش را به بازی برابر 
استقالل برساند. در آســتانه پایان فصل و شروع فصل 
نقل وانتقاالت، برخی ســایت های خارجی به مســائلی 
دامن می زنند که مورد تأیید ما نیســت و به این چیزها 
توجهی نداریم. ما پاتوسی را رها نکردیم و تمام تمهیدات 
الزم در مورد شرایط این بازیکن از سوی باشگاه در نظر 
گرفته شده است. اینکه می گویند این بازیکن چهار پنج 
پیشــنهاد دارد یک بزرگنمایی رسانه ای است. پاتوسی 
بــا فوالد قرارداد دارد و تــا پایان بازی های لیگ برتر در 
ایران، نمی تواند از فوالد جدا شود. برخی شیطنت ها در 
مورد پاتوسی مربوط به ایجنت هاست و ما توجهی به این 

مسائل نداریم.

پیشنهاد کره ای ها و اماراتی ها به باشگاه کیپ تاون

پاتوسی در حال پیچاندن فوالد

بنزما: تصور رسیدن به رکورد پوشکاش را نمی کردم
ورزش: پس از به ثمر رساندن دو گل در دیدار مقابل والنسیا مهاجم فرانسوی رئال 
مادرید از اینکه از رکورد گلزنی فرانس پوشکاش گذشته، ابراز خوشحالی کرد. کریم 
بنزما در این رابطه گفت: »تصور چنین چیزی )رسیدن به رکورد پوشکاش( را نمی کردم. 
خیلی خوشحالم. مدت طوالنی است که تالش می کنم و همیشه به دنبال بهبود کیفی 
بازی ام بوده ام. امیدوارم بتوانم با همین روند به کارم ادامه بدهم. از اینکه برای رئال 
مادرید بازی می کنم، خیلی خوشحالم. بازی آسانی نبود، چون والنسیا کار را برای ما 
سخت کرد، اما در نهایت ما به پیروزی رسیدیم و دروازه مان را هم بسته نگه داشتیم.

نیمار به پرداخت ۶.۷ میلیون یورو محکوم شد
ورزش: باشگاه بارسلونا که سه سال پیش از نیمار به دلیل دریافت رقمی معادل 8.5 
میلیون یورو به عنوان پاداش وفاداری در حالی که کمتر از یک سال بعد این باشگاه را 
ترک کرد، به دادگاه عالی اسپانیا شکایت کرده بود، در این پرونده به پیروزی رسید. نیمار 
پیش از این از باشگاه بارسلونا به دادگاه شکایت کرده و مدعی شده بود که این باشگاه 
رقم 43.6 میلیون یورو به عنوان پاداش به وی بدهکار است، اما حاال باشگاه بارسلونا با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد دادگاهی در بارسلونا حکم را به سود این باشگاه کاتالونیایی 
صادر کرده  و او به پرداخت 6.7 میلیون یورو به باشگاه سابق خود متهم شده است.

گودین: در اینتر راحتم و به جدایی فکر نکرده ام
ورزش: مدافــع اروگوئه ای اینترمیالن برنامه ای برای تــرک نراتزوری ندارد. دیگو 
گودین می گوید: »حقیقت این اســت که من از شــنیدن اخبار در مورد خروجم از 
باشگاه شگفت زده شده ام. از زمانی که به اینتر ملحق شده ام، احساس راحتی زیادی 
از بودن در اینجا دارم. هم باشگاه اینتر و هم هواداران از من استقبال خوبی کرده اند و 
از همان روز اول حس در خانه بودن را داشته ام. هرگز به فکر ترک اینتر نیفتادم. من 
بخشی از پروژه این باشگاه هستم و تیم ترکیبی فوق العاده دارد. قصد دارم به قراردادم 

پایبند بمانم و از این جایگاه در اینتر و ایتالیا که به من اعتماد کردند، لذت ببرم«.

تمدید قرارداد بورکی با باشگاه دورتموند
ورزش: باشگاه بوروسیا دورتموند بعدازظهر دیروز به طور رسمی اعالم کرد رومن 
بورکــی با امضای قرارداد جدیدی خود را تا پایان ماه ژوئن 2023 به این باشــگاه 
متعهد کرد. قرارداد قبلی این دروازه بان سوئیسی در پایان ماه ژوئن 2021 به اتمام 
می رسید، اما او حاال با امضا قراردادی جدید، ماندنش در این تیم آلمانی را به مدت 
دو سال دیگر تمدید کرده است. بورکی 29 ساله که در تابستان 2015 از فرایبورگ 
به زردپوشان وستفالن پیوست. او تاکنون در 206 بازی برای این تیم به میدان رفته 

و در 75 بازی هم دروازه  اش را بسته نگه داشته است.

ورزش: مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: وقتی یک 
تیم کلین شیت می کند یا یک گل می زند، یعنی همه با 
هم این کار را انجام می دهند و این طور نیست که فقط 

یک شخص موفق بوده است.
محمدحسین کنعانی زادگان در خصوص وضعیت خودش 
اظهــار کرد: خدا را شــکر در دوران تعطیلی، تمرینات 
خیلی خوبی را با مربی اختصاصی خودم داشتم. برنامه ای 
که مربی بدنساز ما داده بود را به نحواحسن انجام دادم و 
زمانی که تمرینات شروع شد، هم تست آمادگی جسمانی 
و هم تست پزشکی گرفتند که همه بچه ها شرایط خیلی 
خوبی داشتند. در کل شرایطم خیلی خوب است و آماده 

شروع بازی ها هستم.

 بهترین دفاع را داریم#
مدافع پرســپولیس در خصوص وضعیت خط دفاع این 
تیم و اینکه تا قبل از تعطیلی لیگ، بهترین خط دفاعی 
محسوب می شد اما حاال با مصدومیت انصاری و جدایی 
احتمالی بیرانوند آیا شرایط خوب گذشته حفظ می شود 
عنوان کرد: بیرانوند سه سال با پرسپولیس قهرمان لیگ 
شــده و بهترین گلر ایران و آسیا بود. غیبت او می تواند 
تأثیرگــذار  خیلــی 
محمــد  باشــد. 
انصاری که در این 
چند ســال واقعاً 
کشــید  زحمت 
می کنــم  آرزو  و 
هرچه سریع تر به 
برگردد.  میادین 
اگر او قرارداد دارد 
چه  کــه 

بهتر، اگر نه امیدوارم قراردادش را تمدید کنند تا روحیه 
بیشتری برای بازگشت داشته باشد. ما می دانیم بهترین 
دفاع را داریم اما دفاع تیمی فقط به عناصر دفاعی مربوط 
نمی شود. کل تیم، کار دفاع را انجام می دهند و در نهایت 
این ما هســتیم که اجازه نمی دهیم توپ وارد محوطه 
جریمه شود. وی ادامه داد: اگر دفاع تیممان قوی است، 
مربوط به یکی مثل من نیســت. همه تیم خوب دفاع 
می کنند و همه ما در دفاع کردن قوی هستیم. وقتی یک 
تیم کلین شیت می کند یا یک گل می زند یعنی همه با 
هم این کار را انجام می دهند و این طور نیست که فقط 
یک شخص موفق بوده، حتی اگر سه- چهارگل هم در 
آینده دریافت کنیم می توانیم بهترین دفاع تاریخ لیگ را 

داشته باشیم و امیدواریم این اتفاق بیفتد.

 زندگی ما فوتبال است#
کنعانــی زادگان در خصوص تهدید بعضــی تیم ها به 
کناره گیری از لیگ عنوان کرد: این رفتار درست نیست. 
وقتی کل دنیا لیگ هایشــان در حال برگزاری است و 
حتی فرانسوی ها از اینکه زود لیگشان را تعطیل کردند 
پشیمان شده اند، فکر می کنم هر فردی مسائل بهداشتی 
را رعایت کند هیچ مشکلی برای خودش و خانواده اش 
پیــش نخواهد آمد. باید در نظر داشــت که زندگی ما 
فوتبالی ها، همین فوتبال است و کار دیگری بلد نیستیم. 

امیدوارم لیگ هرچه زودتر برگزار شود.

بازی با پیکان#
مدافع ملی پوش پرسپولیس در خصوص بازی اول این 
تیم مقابل پیکان در صورت از سرگیری مسابقات لیگ 
برتــر اظهار کرد: از االن نمی توان درمورد بازی با پیکان 
صحبــت کرد. یکی دو هفته تا آن بــازی زمان مانده و 
ممکن است تا آن موقع هر اتفاقی پیش بیاید. واقعاً هنوز 
نمی دانیم چه تصمیمی ممکن اســت تا بازی با پیکان 
پیش بیاید اما تمریناتمــان را زیر نظر کادر فنی تا 
آن روز انجــام می دهیم که به آمادگی کامل 
برســیم. امیدوارم با قهرمانی در لیگ 
بازهم دل هوادارانمان را شاد کنیم.

ورزش: رئیس فدراسیون کبدی گفت: نخستین حضور 
تیم کبدی بانوان در بازی های ساحلی آسیا یک تجربه 
خوب برای آن هاست و امیدوارم به فینال این مسابقات 
راه یابند.عباس اورســجی در خصوص نخستین حضور 
بانوان در مسابقات ساحلی آسیا اظهار کرد: برای اولین بار 
تیم کبدی بانوان در فهرست مسابقات ساحلی آسیایی 
گنجانده شده و این یک تجربه خوب برای بانوان ماست. 
به دنبال این هســتیم که در صورت حضور بانوانمان به 
فینــال راه پیدا کنند. این بهتریــن فرصت برای بانوان 
خواهد بود تا بتوانند در این مســابقات حضور داشته و 
خودی نشان دهند.رئیس فدراسیون کبدی در ادامه در 
خصوص روند آماده ســازی تیم های کبدی ایران برای 
حضور در مسابقات ســاحلی آسیا گفت: این مسابقات 
قرار اســت هفته اول آذر برگزار شود. زمان کافی برای 
آماده ســازی هست اما همه چیز مستلزم این است که 
حضور رشته های ورزشی ایران در این مسابقات قطعی 
شود. حقیقت این است که هنوز بحث حضور رشته های 
ورزشی مختلف ایران در این بازی ها قطعی نشده است. 

لغو مسابقات#
اورسجی در ادامه به ایسنا گفت: امیدواریم کرونا از کشور 
برود تا به چرخه مســابقات برگردیم. امســال مسابقات 
قهرمانی جهان بانوان و مردان را در بخش بزرگســاالن و 
قهرمانی جوانان جهان را در بخش دختران داشتیم که لغو 
شد. همچنین زمان برگزاری مسابقات پروکبدی هم هنوز 
مشخص نیست. ما امیدوار به برگزاری مسابقات ساحلی آسیا 
هستیم تا انگیزه بازیکنانمان پایین نیاید. قرار است حضور 
ایران در بازی های ساحلی تا پایان هفته بعد قطعی شود.

 در انتظار مجوز اردو#
وی در ادامه در خصوص تشکیل تیم های کبدی ساحلی 
گفت: پس از اینکه حضورمان در این مســابقات قطعی 
شد باید مجوز برگزاری اردو را از معاونت قهرمانی وزارت 
ورزش بگیریم تا بتوانیم مســابقات انتخابی و اردوهای 
تیم ملی را داشته باشــیم. البته برخی از استان ها جزو 
مناطق سفید هستند که می توان با هماهنگی فدراسیون 
پزشکی ورزشی تست های الزم را گرفت. پس از آن باید 
مسابقات انتخابی را برگزار کنیم، شاید مجبور شویم که 
برخالف میلمان  محدودیت هایی برای تعداد بازیکنان در 
مسابقات انتخابی داشته باشیم و کسانی که حرفی برای 

گفتن دارند به اردوها دعوت شوند.

قول طال#
رئیس فدراسیون کبدی همچنین گفت: کبدی ساحلی 
با کبدی اســتاندارد تفــاوت زیادی نــدارد اما معموالً 
نمی توان انتظار داشــت تا همه بازیکنان سطح باال در 
کبدی استاندارد در ســاحلی هم حضور داشته باشند. 
این ها بســتگی به نظر کادر فنی و همچنین میل خود 
بازیکنان دارد. گاهاً برخی از بازیکنان عالقه ای به حضور 

در مسابقات ساحلی ندارند. 
خوبی کبدی ساحلی این است که تعداد بازیکنان حاضر 

در تیم کم )6 بازیکن( و همچنین فضا باز است.
 این ها خطر را کمتر خواهد کرد.

وی در پایان گفت: در صورت حضور دو تیم کبدی ایران 
در مسابقات ساحلی قول حضور هر دو تیم در فینال را 
می دهم و امیدوارم که هر دو تیم بتوانند به مدال طالی 

این بازی ها برسند. 

ادعای کنعانی زادگان

بهتریندفاعتاریخلیگراثبتمیکنیم
رئیس فدراسیون کبدی عنوان کرد

قولطالدرساحلیآسیا

حمیدرضا عرب: محسن کریمی، داریوش شجاعیان، 
رضا آذری و مرتضی تبریزی. این نام چهار 
بازیکنی اســت که در لیگ نوزدهم 
در استقالل رباط پاره کرده اند. این 
آمار در حالی جلب توجه می کند 
که هنوز لیگ به پایان نرسیده و 
بیم آن می رود به سبب 
گی  د فشــر

رقابت هــای لیگ 
ایــن وضعیت  برتر، 
داشته  ادامه  همچنان 
بازهم  استقالل  و  باشد 
بازیکنان  رباط  پارگی  با 
خود مواجه شــود. شاید 
توصیه هــا و تذکرات تیم 

پزشکی باشــگاه استقالل به دســتیاران مجیدی به 
خصوص آن ها که کار بدنســازی بازیکنان را به عهده  
دارند تا حدی از فشــار تمرینات بکاهد واستقالل در 
مسیر ســالمت قرار دهد اما بدون شک باید مشخص 
شود که چرا و به چه دلیل استقالل در طول یک فصل 

این اندازه مصدوم داده است. 

مصدومان بعدی#
مضاف براین بازیکنان فرشید اسماعیلی و عارف غالمی 
هم به تناوب با مصدومیت هایی مواجه بوده اند و حتی 
گفته می شود وضعیت غالمی نیز می تواند در روزهای 
آینده سخت تر از این باشد. تعداد مصدومان یک تیم 
وقتی باال مــی رود همه نگاه ها معطوف به مربی 
بدنساز و پزشکان تیم می شود اما نباید از یاد 
برد که وضعیت بدنی بازیکنان، متابولیسم 
و تغذیه و خواب آن ها نیز در این ماجرا 
بسیار تأثیرگذار است و این گونه نیست 
که تنها مربیــان را در وضعیت به وجود 
آمده مقصر بدانیم. به قول یکی از مربیان بدنساز لیگ 
برتر بازیکنی که تازه ساعت 4 صبح می خوابد و شب 
زنده داری می کند نباید هم توقعی جز این داشته باشد 
و احتمال مصدومیتش افزایش می یابد. به هرحال هر 
عاملی موجب این مصدومیت ها شده باشد استقالل در 
یک مخمصه بزرگ قرار گرفتــه و برای برون رفت از 
آن باید چاره ای بیندیشد. هرچند که احمد سعادتمند، 

مدیرعامل باشگاه اســتقالل نیز با حمایت از مرتضی 
تبریزی به نوعی ســعی در احیای این بازیکن داشته 
اما نباید فراموش کرد که همین تبریزی که آمار گلزنی 
خوبی نداشت می توانســت عصای دست مجیدی در 

بازی های فشرده آینده باشد.

تأسف تبریزی#
تبریزی که به شدت از وضعیت به وجود آمده ناراحت 
اســت درباره مصدومیتش به قدس ورزشی می گوید: 
»فقــط می توانم ابراز تأســف کنم. مــن دربازی های 
تدارکاتی که برگزار شد شرایط خوبی داشتم وگلزنی 
می کردم و همه از بازگشتم می گفتند اما ناگهان این 
اتفاق رخ داد. خیلی متأسفم که نمی توانم به استقالل 
کمک کنم اما به هــواداران این تیم قول می دهم که 

زودتر بازگردم«. 
فوروارد استقالل که قابلیت بازی در کناره های زمین را 
هم دارد در 34بازی رســمی که برای استقالل در این 
دو فصل داشته مجموعاً هفت گل برای این تیم به ثمر 
رسانده است که هیچ کدام در این فصل نبوده است. هر 
هفت گل او در ســال فوتبالی گذشته بود که پنج گل 
آن در لیگ برتر و دو گل نیز در لیگ قهرمانان آســیا 
بود.تبریزی با وجود آمار نه چندان خوب در دو ســال 
گذشته و به خصوص  این فصل، در تمرینات یک ماهه 
گذشته بیالن خوبی از خود در دیدارهای تدارکاتی به 
جا گذاشــته بود که با مصدومیت روز گذشته به نظر 

می رســد فصل برای او بدون گل زده رسمی به پایان 
خواهد رسید.

رضا آذری هم با همین ادبیات درباره آینده اش حرف 
می زند. بازیکن جوانی که انتظار داشت پس از درخشش 
نسبی در بازی های تدارکاتی اخیر در بازی های لیگ 
برتر به بازی گرفته شود. آذری نیز می گوید: »من جوانم 
و به آینده امید دارم. از این اتفاقات برای خیلی ها رخ 
داده است. خیلی از بزرگان فوتبال با مصدومیت مواجه 
شده اند. من با قدرت برمی گردم و مأیوس نمی شوم«. 
حرف های آذری نیز نشان از امید دارد اما آیا استقالل 
می تواند در غیاب این بازیکنان لیگ را به ســالمت به 
پایان برســاند و باز هم مصدوم ندهد؟ به نظر می رسد 
ایــن مصدومیت ها فرهاد مجیــدی را به لحاظ روانی 

سخت تحت فشار قرار داده است.

همه مصدومیت های سنگین لیگ نوزدهم #
پرسپولیس؛ محمد انصاری

سپاهان؛ عزت اهلل پورقاز و علیرضا نقی زاده
تراکتور؛ محمدرضا اخباری

استقالل؛ محســن کریمی، داریوش شجاعیان، رضا 
آذری و مرتضی تبریزی

فوالد خوزستان؛ ایوب والی
نفت مسجد سلیمان؛ عباس عسگری

پارس جنوبی؛ مگنو باتیستا
سایپا؛ مجید علیاری

مصاحبه اوله گنار سولسشر سرمربی منچستریونایتد

وقتنمایششیاطینسرخفرارسیدهاست
مترجم: امیرمحمد ســلطان پور: پس از 100 روز 
دوری از فوتبال، طرفداران منچســتریونایتد و تاتنهام 
شاهد بازگشت تیم های محبوب خود به زمین مسابقه 
بودند. با اینکه اســتادیوم بدون تماشاگر بود اما همین 
بازگشــت مسابقات برای هواداران پرتعداد آن ها نعمت 
بزرگی محسوب می شود. به همین بهانه مصاحبه اوله 
گنار سولسشر سرمربی نروژی شیاطین سرخ را با هم 
مرور می کنیم که در خصوص مســائل مختلف درباره 
تیمــش به خصوص در این روزهــای دوری از فوتبال 

صحبت به عمل آورده است.

 یکی از اتفاقات جالبی که در حاشیه بازیکنان 
یونایتــد در دوران قرنطینــه افتــاد، حرکت 
خیرخواهانه مارکوس رشــفورد در تأمین غذای 
کودکان و همین طور تغییر قانون بریتانیا در همین 

رابطه بود. در این مورد چه نظری دارید؟
مارکوس جوان بســیار خوبی است. ما واقعاً به او افتخار 
 می کنیم و می دانیم که خانواده اش نیز بســیار افتخار 
می کنند. او در این حرکت مهارت های انسانی و رهبری و 
کیفی بسیار خوبی را نشان داد. یکی از دالیلی که ما در 
نیمه نهایی جام اتحادیه در دیدار مقابل منچسترسیتی 
رشفورد را کاپیتان کردیم برای همین بود که رشد بیشتری 
پیدا کرده و از ظرفیت خود در حوزه رهبری استفاده کند.

 او با وجود 22 ســال ســن نقش کلیدی در 
منچســتریونایتد دارد و پس از مدت ها دوری 

به خاطر مصدومیت مقابل تاتنهام نیز به میدان 
آمد. شرایط او از لحاظ فوتبالی چگونه است؟

شرایط او بسیار خوب است. واقعاً مشتاق بود که پس از 
مدت ها دوری از فوتبال دوباره به زمین برود. او از لحاظ 
فوتبالی نیز هر روز به بلوغ بیشتری دست پیدا می کند 
و احســاس می کنم بسیار بیشتر از قبل به درک بازی 
در سمت چپ زمین دســت پیدا کرده است. من فکر 
می کنم به عنوان یک مهاجم راست پا در این ناحیه از 

زمین بتواند به خوبی بدرخشد.

 برخی معتقدند که او در نوک حمله حتی بهتر 
نیز می تواند باشد.

این یکی از زیبایی های مربوط به فوتبال رشفورد است. 
او می تواند در بســیاری از پست ها در زمین به میدان 
برود. اگر در خط حمله حضور داشــته باشــد در کنار 
یک مهاجم دیگر بسیار خوب است. اما فکر می کنم در 
جناح چپ رشد بسیار بیشتری داشته است. او در زمینه 
تصمیم گیری به بلوغ بسیار خوبی رسیده و با توجه به 
توانایی های بدنی اش، مدافعان حریف از بازی مقابل او 

به هیچ عنوان استقبال نکنند.

 بازیکن دیگری که دوباره سالمتیش را بدست 
آورده پل پوگباست. او در چه شرایطی قرار دارد؟

پل فصل بسیار ســختی را پشت سر گذاشته اما او نیز 
آماده است تا دوباره بدرخشد. او به خوبی تمرین کرده 
و از لحاظ روحی نیز در شــرایط ایده آلی قرار دارد. ما 

جرقه هایــی از توانایی های باالی او را در تمرینات اخیر 
و بــازی تدارکاتی مقابل وســت بروم شــاهد بودیم و 
امیدواریم تا پایان فصل نیــز دوباره بارها آن را ببینیم. 
البته طرفداران نباید از او و رشفورد انتظار داشته باشند 
که از همان نخســتین بازی بدرخشند. آن ها مسلماً به 
چندین بازی برای برگشتن به دوران اوج زمان نیاز دارند.

 فشار بازی ها برای یونایتد پس از بیش از سه 
ماه تعطیلی زیاد خواهد بود. چهارشــنبه بازی 
سختی مقابل شفیلد خواهید داشت و شنبه هم 
در جام حذفی به میدان می روید. چگونه برای این 

مسابقات آماده شده اید؟
ما تا جایی که توانســتیم خود را برای مســابقات آماده 
کرده ایم. بازگشت به این مسابقات مانند شروع یک فصل 
جدید است. شاید یک مقدار زیادی هیجان زده شده ایم اما 
در دوران قرنطینه مربیان تماس نزدیک را با بازیکنان حفظ 
کرده بودند تا آن ها را آماده نگه دارند. ما باید در سه بازی 
آینده جوری کار کنیم که تا پایان فصل در فرم مناسبی از 

لحاظ روحی قرار داشته باشیم.

 پس از نیم فصل سال پیش، این نخستین فصل 
کاملی بود که هدایت یونایتد را به عهده داشتی؛ 

شرایط را برای ادامه کار چگونه ارزیابی می کنی؟
من از پیشرفت بازیکنان در این مدت بسیار خوشحالم. 
همین طور احساس می کنم خریدهای چند وقت گذشته 
ما همگی بــه خوبی جواب داده انــد. در این مدت در 

تمامــی رده ها، تالش 
کرده ایم که فرهنگ 
حاکم بر باشگاه را 

عــوض کنیم و 
نه  شبختا خو

حمایت  با 
ن  ا مدیــر
تصمیمات 
خوبی را در 

این راه گرفته ایم.

 پایان این فصل را چگونه 
پیش بینی می کنی؟

به نظرم محیطی که ما اکنون در این باشــگاه 
بین بازیکنان و مربیان به وجود آورده ایم محیط 

خوبی اســت. این احســاس در همه ما وجود دارد 
کــه موقع آمدن به زمین تمرین با اشــتیاق این کار 

را انجام می دهیم؛ و مسلماً در هفته های کلیدی فصل 
قرار داریم. ما هشــت بازی باقی مانده داریم و شبیه به 
یک مینی فصل جدید می ماند که باید در آن بهترین 
نتیجه ممکن را کســب کنیم. اما این را نباید فراموش 
کنیم امتیازاتی که در این فصل از دست داده ایم را در 
هفته های آینده جبران کنیم. این برای ما چالش بزرگی 
است و وقت آن رسیده که بازیکنان بهترین عملکردشان 

را به نمایش بگذارند.

در میان حواشی جدیدی که برای استقالل این بار در حوزه 
پزشکی باشــگاه پیش آمده، فرهاد مجیدی به تمجید از 
مربی بدنســاز این تیم پرداخــت. در حالی که پس از دو 
مصدومیــت رباط   صلیبــی در چند روز اخیــر در میان 
آبی پوشــان که منجر به کنار رفتن رضا آذری و مرتضی 
تبریزی شــد، فرهاد مجیدی در اســتوری اینستاگرامی 
خود نوشته: »با اطمینان می تونم بگم علی ربانی بهترین، 
علمی ترین و با ســوادترین مربی بدنسازی هست که در 

دوران حرفه ای ام دیده ام«.

اســطوره قرمزپوشان پایتخت که بیشتر پست های اینستاگرامی 
خود در چند وقت اخیر را در تمجید مباحث اخالقی گذاشــته 
است، در پست اخیر به همگان توصیه کرد که خوب بودن و صادق 
بودن خود از لحاظ اخالقی را در هر شــرایطی حفظ کنند. علی 
کریمی معتقد است: »یک فرد خوب همیشه در ذهن می ماند، یک 
فرد بهتر همیشــه در رؤیا می ماند، اما یک فرد صادق همیشه در 

قلب انسان باقی می ماند«.

علی کریمیفرهاد مجیدی
مهاجم ملی پوش باشــگاه زنیت سنت پترزبورگ پس از 
مکالمه تصویری با چند تن دیگر از ملی پوشان کشورمان، 
استوری اینستاگرامی مرموزی منتشر کرد. سردار آزمون 
کــه به تازگی در مکالمه ای چهــار نفره به همراه علیرضا 
جهانبخش، علیرضا بیرانوند و مرتضی پورعلی گنجی حاضر 
شــده بوده، در استوری خود نوشته: »جای یک نفر اینجا 
خالــی بود« که احتماالً منظور او ســعید عزت اللهی و یا 

رامین رضاییان است. 

پس از مصدومیت شــدید اریک گارســیا، بازیکــن جوان و 
آینده دار باشــگاه منچسترسیتی در نخســتین بازی پس از 
بازگشت مسابقات لیگ برتر انگلیس، او در پستی اینستاگرامی 
هواداران این باشگاه را از نگرانی نجات داد. اریک گارسیا که در 
بازی با آرســنال دچار مصدومیت شدید از ناحیه سر شد، پس 
از مرخصی از بیمارستان از کسب پیروزی تیمش ابراز شادمانی 
و همین طور از هوادارانش برای فرستادن پیام های دلگرم کننده 

تشکر کرد.

اریک گارسیاسردار آزمون

تبریزی در گفت و گو با قدس:

دربهترینشرایطممصدومشدم

ضد  حمله

اشکان به تبریز بازنمی گردد
ورزش: اشکان دژاگه هافبک ملی پوش تیم فوتبال تراکتور تبریز به 

احتمال فراوان دیگر به تمرینات این تیم باز نخواهد گشت.
دژاگه که پس از شــیوع بیماری کرونا به آلمان سفر کرده است،  در 
ارتباط های مختلف با مدیران باشگاه تراکتور از بازگشت به ایران ابراز 
نگرانی کرده بود و در آخرین پیغام خود به مدیران باشــگاه تراکتور 
نیز اعالم کرده اســت دیگر قصدی برای بازگشت به تبریز ندارد. این 
هافبک ملی پوش که قراردادی دالری با باشگاه تراکتور دارد، حدود 
75 درصد از مبلغ قرارداد این فصلش را دریافت کرده است و به نظر 
می رســد در صورتی که اتفاق خاص دیگــری رخ ندهد، زمان پایان 

همکاری دژاگه با باشگاه تراکتور رسیده است.

»بشار رسن« پا به توپ شد 
ورزش:بشــار رســن اگرچه همچنان دور از تمرین گروهی اما کار 
با تــوپ را آغاز کرده و احتمــاالً از هفته آینده بــه دیگر بازیکنان 
پرسپولیس ملحق خواهد شد و به صورت جدی خود را آماده حضور 
در میادین خواهد کرد. این در حالی است که البته وی آمادگی قابل 
قبولــی را از خود نشــان داده و ثابت کرده کــه می تواند در ترکیب 

قرمزها بدرخشد.

انصاری: لیگ اصاًل قابل پیش بینی نیست
ورزش:  جابر انصاری در خصوص شــرایط پیکان اظهار کرد: اوضاع 
ما مثل بقیه تیم هاست. پیکان در نیم فصل اول خیلی بدشانس بود 
و تمام تالشــمان را می کنیم در ادامه لیگ بتوانیم حداکثر امتیاز را 
کسب کنیم. بیش از ســه ماه لیگ تعطیل بود و فکر نمی کنم پنج 
هفته برای آماده ســازی زمان کافی باشد. وی در رابطه با نخستین 
بازی این تیم برابر پرســپولیس عنوان کرد: نخســتین بازی شرایط 
سختی دارد. شاید پرســپولیس مثل قبل نباشد و پیکان هم همان 

پیکان نیم فصل اول نباشد. هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست.

سعادتمند خبر داد 
قیمت فروش قائدی ۵ میلیون دالر! 

ورزش: اســتقالل در سال های گذشــته تعداد زیادی از ستاره های 
خود را از دست داده است و این موضوعی است که سعادتمند وعده 
داده است جلو آن بایستد و بازیکن تیمش را ارزان به تیم های دیگر 
واگذار نکند. ســعادتمند، مدیرعامل استقالل در مورد پیشنهادهای 
قائــدی گفت: بله چند باشــگاه اروپایی بابت مهــدی قائدی با من 
تمــاس گرفته اند ولی من اعالم می کنــم که هیچ کدام از بازیکنان 
ما فروشی نیستند و ما همه را حفظ می کنیم.او در مورد ارقامی که 
برای رضایت نامه مهدی قائدی گفته می شود هم گفت: من شنیده ام 
که گفته اند برای رضایت نامه قائدی 800 هزار دالر پیشنهاد داده اند 
و 700 هزار دالر به خودش می دهند ولی این طوری نیســت و من از 
این حرف ها تعجب کردم. برای رضایت نامه قائدی گفته اند 2 میلیون 

دالر ولی ما حاضر نیستیم او را کمتر از 5 میلیون دالر بفروشیم. 

مدافع برزیلی از تراکتور جدا شد
ورزش: باشــگاه تراکتور ســرانجام پس از دو ماه تأیید کرد مدافع 
برزیلی بازیکن این تیم نیست و جدا شده است. خبر پایان کار یوری 
در تراکتور روز 26 فروردین منتشــر شد که با واکنش تند مدیران 
تراکتور همراه بود و آن ها تأکید کردند یوری دراین تیم خواهد ماند.

»کاوه« و »بیرو« وجامی  که لمس نمی کنند ! 
ورزش:11 مــرداد در بلژیک فینال جام حذفی بین تیم های بروژ و 
آنتورپ برگزار می شــود. تیم هایی که هر یک، یک بازیکن ایرانی در 
اختیار دارند. با این وجود اما شــاید هیچ یک از بازیکنان ایرانی این 
جام قهرمانی را لمس نکنند. اگر چه تمرینات تیم بروژ از دوشــنبه 
به بهانه این بازی آغاز می شود و کاوه رضایی هم درنخستین جلسه 
تمرین تیم حضور خواهد داشــت اما اگر انتقال قرضی او به یکی از 
تیم ها قطعی شود او اردوی تیم را ترک خواهد کرد. علیرضا بیرانوند 
هم شانسی برای حضور در این بازی ندارد. در حالی که تمرینات تیم 
آنتورپ به بهانه فینال جام حذفی زودتر از بروژ آغاز شــده علیرضا 
بیرانوند در ســفر به بلژیک به مخالفت پلیس آمستردام مواجه شد 
و این روزهــا در تمرینات پرســپولیس حضور دارد تا دســت کم در 
بازی های باقی مانده لیگ برتــر در ایران به میدان برود و چهارمین 

قهرمانی متوالی را تجربه کند. 

سیدجالل به تمرینات گروهی برگشت
ورزش: ســیدجالل حســینی که در دو هفته اخیر دور از تمرینات 
گروهی کار را دنبال می کرد به همراه دیگر بازیکنان زیر نظر یحیی 
گل محمدی کارش را دوباره شــروع کرد.این در حالی اســت البته 
امیر روستایی دیگر بازیکن مصدوم پرسپولیس همچنان اختصاصی 

تمرین می کند.
حاال با بازگشت ســیدجالل، پرسپولیسی ها می توانند از او در دیدار 

دوستانه با شهرخودرو و سپس مسابقات لیگ برتر استفاده کنند.

 تالش استقالل
 برای جلب رضایت استراماچونی

ورزش: مدیرعامل باشــگاه اســتقالل گفت: پس از ویروس کرونا با 
اســتراماچونی مذاکره می کنیم. در روزهای اخیر باشگاه استقالل با 
شکایت اســتراماچونی روبه رو شده اســت. او رقم سنگینی از این 

باشگاه طلب کرده است.
سعادتمند در خصوص مذاکره با اســتراماچونی گفت: رقم شکایت 
استراماچونی خیلی سنگین است اما می خواهیم با او پس از بیماری 
کرونا مذاکره کنیم. در گذشته کار غیر حرفه ای انجام شد و یکسری 
از پیشنهادهای این مربی قبول شد که این اصاًل کار درستی نبود. ما 
به دنبال این هســتیم که با وکیل اول وی که بسیار قوی است وارد 

مذاکره شویم.

 شجاعی، بهترین فوتبالیست آسیایی
 تاریخ اللیگا شد

ورزش: کنفدراســیون فوتبال آســیا هفته گذشته یک نظرسنجی 
برای انتخاب بهترین فوتبالیست آسیایی تاریخ اللیگا برگزار کرد که 
مسعود شجاعی و جواد نکونام از ایران در میان نامزدهای کسب این 
عنوان بودند. با پایان نظرسنجی مسعود شجاعی با کسب 61 درصد 
آرا به عنوان بهترین فوتبالیســت آسیایی تاریخ اللیگا انتخاب شد. 

نکونام با کسب 30 درصد آرا در رده دوم ایستاد.

منهای فوتبال

سیاری: حمایت ها از بسکتبال باویلچر صفر است
ورزش: ملی پوش بســکتبال باویلچر گفت: حمایت ها از تیم ملی 
بسکتبال باویلچر در قیاس با سایر کشورها صفر است.  محمد حسن 
سیاری در خصوص شرایط خودش برای فصل آینده اظهار کرد: در 
حال حاضر حدود ســه ماه است چون مسابقه ای نداریم و در خانه 
بودیم، بدنم دچار افت شدیدی شده است. این ورزشکار کشورمان در 
مورد انتخاب آقاکوچکی به عنوان سرمربی تیم ملی گفت: امیدوارم 
شرایط بهتر شود اما از آنجایی که در این وضعیت فاصله زیادی بین 
اردوها افتاده، باید بتوانیم با تشکیل اردوها این مشکل را حل کنیم. 

ان شاءاهلل با حضور آقاکوچکی شرایط برای ما بهتر دنبال شود.

 مرادی: مسئوالن خودشان
 را به خواب زده اند

ورزش: دونــده نیمــه ماراتن ایران گفت: ورزش اکنون به شــغل 
دوم ورزشــکاران تبدیل شــده اســت و دیگر مثل گذشته نیست 
که ورزشــکاران با عشــق و عالقــه در این رشــته فعالیت کنند. 
جعفر مرادی گفت: امیدوارم بازی های المپیک توکیو لغو نشــود. 
به نظرم ورزشــکاری که به دنبال المپیک اســت باید در کنارش 
رکورد یا عملکرد خوب در مســابقات مختلف داشــته باشد. لذت 
ثبت رکوردهای بزرگ شــاید از یک المپیک ناموفق بیشتر باشد. 
مســئوالن فدراســیون  خودشــان را به خواب زده اند باید قدر این 
فرصت طالیی را بدانند و حتی اگر مســابقه ای نیســت به آمادگی 
ورزشــکاران خود اهمیت بدهند و آن ها را به امان خدا رها نکنند.

 صعود تنیس روی میز
 به گروه A فدراسیون های المپیکی

ورزش: کمیته بین المللی المپیک رده بندی رشــته های ورزشی را 
اعالم کرد. براســاس آن فدراســیون جهانی تنیس روی میز از گروه 
 A2 رشــته های کمیته بین المللی المپیک تابســتانی بــه گروه B
صعــود کرده که این یک موفقیت محســوب می شــود. رده بندی 
رشته های المپیک تابستانی براساس تحقیقاتی که از فدراسیون های 
جهانی و بر پایه پنج اصل )شــفافیت سازمان، درستی و بی نقصی، 
دموکراسی، توسعه و ســاختارهای کنترلی( انجام شده و در چهار 
رده تقسیم بندی می شوند. در گروه A1 رشته های بدمینتون، 
ســوارکاری، فوتبال، تنیــس، دوچرخه ســواری و راگبی و در 
رتبه بندی A2 رشته های بسکتبال، شمشیربازی، تنیس روی 
میز، ورزش های سه گانه، کشتی، دوومیدانی، قایقرانی و تکواندو 
حضور دارند. رتبه بندی رشــته های ورزشــی در المپیک تابستانی 
 A2 ،6 رشته A1 در چهار دســته تقسیم می شــوند که به ترتیب
هشت رشــته، B 11رشــته و در گروه C نیز 6 رشته حضور دارند.

مغزهای کوچک زنگ زده در فوتبال
مثال»پفک آبی« احمد ســعادتمند در ارتباط بــا نحوه درآمدزایی 
باشگاه اســتقالل در ماه های آینده در تلویزیون دستمایه تمسخر 
برخی منتقدان شد، همان منتقدانی که مدعی هستند باشگاه های 

ایرانی باید اروپایی ها را سرلوحه کار خود قرار دهند!
شاید در سال های اخیر در دوره مدیرعاملی فتح اهلل زاده و رویانیان 
ماجرای نوشــابه انرژی زا استقالل و پرسپولیس با شکست رو به رو 
شد، اما اگر یک تفکر با پشتوانه تفکرات اقتصادی به اجرا در بیاید و  
فرهنگ ســازی الزم انجام شود درآمدزایی از این راه دور از دسترس 
نیســت! چون در حال حاضر باشــگاه های بزرگ دنیا از این روش 

بهره برداری کردند و در حال حاضر از آن درآمدزایی می کنند.
هرچند ســردبیر یکی از ســایت های ایرانی در توییتــر از ماجرای 
پفک آبی جوک می سازد اما بد نیست بدانید فروشگاه رسمی باشگاه 
لیورپول در حال حاضر پاپ کورن با برند لیورپول تولید می کند! آن 
هم  با قیمت چهار یورو که با احتســاب قیمت کنونی یورو به پول 
ما نزدیک به 80 هزار تومان می شــود! آیا در انگلیس هم سردبیران 
وب سایت های ورزشی برای مدیران لیورپول جوک درست می کنند 
کــه پاپ کورن فروش شــده اند یا آن ها را تحســین می کنند که 
درآمدزایــی می کنند! کمی آن طرف تر باشــگاه رئال مادرید پازل، 
عروسک خرس، و هدفون با لوگو رئال مادرید می فروشند، آیا مدیر 
این باشگاه از سوی سردبیران مارکا و آ اس مورد تمسخرقرار می گیرد؟

مشکل فوتبال ایران و عقب ماندگی باشــگاه های ایران نبود پول و 
ســرمایه و سواد مدیریت نیست بلکه مغزهای کوچک زنگ زده ای 
است که این افکار را به خورد مخاطب خود می دهند تا به این ترتیب 
موج سواری کند.کاماًل منطقی است که فوتبال اروپا با فوتبال ایران 
قابل مقایسه نیست اما چه ایرادی دارد که مدیران فوتبال باشگاهی 
ما از تجربیات موفق اروپایی ها الگو برداری کنند! البته نقدهای زیادی 
هم به این اتفاق در برهه کنونی وارد است که باید مدیران باشگاه ها 
به آن توجه ویژه داشــته باشند به خصوص موضوعات نرم افزاری و 
زیرساخت های مورد نیاز انجام این کار. اما با تمام این تفاسیر در برهه 
کنونی که بســیاری از باشگاه های فوتبال ایران با معضالت کسری 
بودجه و نبود منابع روبه رو هستند باید همانند بسیاری از باشگاه های 
بزرگ جهان به ســمت مقوله درآمدزایی گام برداریم چون در غیر 
این صورت با بحران های بزرگ تری رو به رو خواهیم شــد.در حال 
حاضر بیشــتر قریب به اتفاق باشگاه های ایرانی به عنوان بنگاه های 
اقتصادی ورشکسته شناخته می شوند پس نه تنها باید در قبال تفکر 
درآمدزایی گارد گرفت بلکه باید از آن ها اســتقبال کرد تا با ایجاد 
زیر ساخت های الزم گام به سوی درآمدزایی برداریم تا فوتبال ایران 

از ورشکستگی مزمن نجات پیدا کند.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

هفته سی ام اللیگا اسپانیا
رئال سوسیداد - رئال مادرید

    دوشنبه 2 تیر - 00:30 زنده از شبکه سه

هفته سی و یکم اللیگا اسپانیا
بارسلونا - بیلبائو

      چهارشنبه 4 تیر - 00:30 زنده از شبکه سه

ورزش در سیما
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ادب و هنرادب و هنر

درباره آیینی کهن که همچنان در خراسان زنده است 
چلهتموز

در ایران کهن، بســیار پیشتر از رواج آیین زرتشت، حتی احتماالً پیش 
از مهاجرت اقوام آریایی به این ســرزمین، گاه شماری، عمدتاً بر مبنای 
شناخت نحوه رفتار خورشید انجام می شده است. بر این اساس، اعتدالین 
و انقالبین، رویدادهایی مهم در طول سال بوده اند. از این منظر آیین نوروز 
)اعتدال بهاری( آیین مهرگان )حوالی اعتدال پاییزی(، آیین شــب چله 
)انقالب زمستانی( و آیین آغاز تابستان در یکم تیر )انقالب تابستانی( و 
نیز آیین  های مرتبط با آن، مثل جشن سده، کهن ترین آیین ها و در عین 

حال بومی ترین آن ها، در فالت ایران هستند. 
در خراســان که همچنان میراثدار این فرهنگ کهن اســت، همه این 
آیین های ســاالنه، به نحوی زنده هســتند؛ در این ســرزمین تاریخی 
همچنان که نوروز، گرامی  داشته می شود، آیین شب چله هم رواج دارد. 
آیین مهرگان که از آن به عنوان جشــن برداشت محصول یاد می شود، 
اگرچه نه در قالب آیین، اما در فولکلور ما مردم همچنان زنده است؛ وفور 
آیین های برداشت محصول، نیز باورها و ضرب المثل هایی که به این موعد 

اشاره می کنند، می توانند بازمانده آیین مهرگان باشند. 
در این میان گرامیداشت انقالب تابستانی که از آن با عنوان »چله تموز« 
یاد می شــود، هنوز در بخش هایی از خراسان رواج دارد. این چله، از اول 
تیرماه آغاز می شــود و تا دهم مرداد ماه ادامه دارد. تابســتان هم مثل 
زمســتان، همچنان که یک چله بزرگ)40 روزه( دارد، چله کوچک)20 
روزه( هم دارد. چله کوچک تابستان هم از دهم مرداد ماه آغاز می شود و 

تا اول شهریور ادامه دارد. 
در فرهنگ خراســانی که همانند فرهنگ کهــن ایران زمین، بر مبنای 
کشاورزی)و نه دامداری( است، آغاز چله تموز که بلندترین روز سال هم 

هست، موعد بسیاری از فعالیت های مرتبط با کشت و کار است. 
گیاهی هم هســت که با شروع تابســتان به گل می نشیند. گل های 
نیلوفــر، هر صبح با طلوع خورشــید، باز می شــوند و بــا غروب آن، 
می پژمرند. نیز برآمدن این گیاه و باال خزیدن آن، تالشی برای رسیدن 
به خورشــید تلقی می شود. از این منظر، این گل که ارتباطی پیوسته 
با خورشید دارد، نزد پدران و مادران ما، مقدس بوده است. تقدس گل 
نیلوفر)گل کبود( ریشه در آیین های »کیش مهر« دارد و البته نباید آن 
را با تقدس نیلوفر آبی که ارتباطی پیوسته با ایزدبانو آناهیتا دارد و در 
نقش نگاره های کهن هم، فراوان دیده می شود)لوتوس( اشتباه گرفت. 
جشن نیلوفر، از همین منظر یکی از کهن ترین جشن های ایرانی است. 
اگرچه نشــانه چندانی از جشن نیلوفر حتی در خراسان باقی نمانده، 
اما وفور کاشــت گل نیلوفر در خانه های روستایی، احتماالً برگرفته از 
همان باورهای آیینی اســت؛ باورهایی که در آن، خورشید، سرچشمه 

نور، روشنایی، گرما و زندگی است. 

 نژاد پارسی کامران هنر/ و ادب 
»نقاشی قهوه خانه« نوشته محسن کاظمی، که  یکی 
از پنج نامزد چهره هنر انقالب شناخته شده، با وجود 
اینکه در قالب خاطره خلق شده است، بی شباهت 
به رمان نیست.این کتاب در سی وهفتمین دوره 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  کتاب  سال  جایزه 
 عنوان اثر برگزیده بخش مستندنگاری انتخاب شد. 
»نقاشی قهوه خانه« سال  97، با شمارگان  یک هزار 
و 250نسخه، 9۶4 صفحه و به بهای 97هزار تومان 
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد. نویسنده در 
این اثر تاریخی روایی به بیان خاطرات کاظم دارابی، 
متهمان  از  یکی  آلمان،  مقیم  ایرانی  دانشجوی 
اصلی حادثه رستوران میکونوس پرداخته است. در 
این رویداد سیاسی  پرهیاهو که در شهریور سال 
1371 رخ داد، تعدادی از رهبران حزب دموکرات 

کردستان ایران ترور شدند. 
در بخشی از کتاب آمده است: 

»برلین- ســاعت 22:50، پنجشنبه 17 سپتامبر 
1992 )2۶ شــهریور 1371(، سه مرد از تیمی 
تروریستی وارد میدان پراگ می شوند و به سوی 
رســتوران میکونوس می روند، یکی از آن ها برای 
مراقبت جلو  درمی ایســتد و دو نفــر دیگر وارد 
رستوران می شوند. در آنجا 9 نفر،غالباً عضو حزب 
دموکرات کردستان ایران، دور یک میز نشسته و 
تشکیل جلسه داده بودند. مرد مسلحی که نیمی 
از صورت خود را پوشانده بود، به روی آن ها آتش 
می گشــاید و مرد تپانچه به دســت به دو نفر از 
مضروبان تیر خالص می زند. در اثر این عملیات 
تروریســتی چهار نفر از جمله رهبر حزب کشته 
می شــوند و صاحب رستوران به سختی مجروح 

می شود...«. 
نکته قابل  تعمق شیوه روایتی است که نویسنده 
انتخاب کرده است. ایجاد حالت تعلیق، فضاسازی، 

طرح کشمکش و شخصیت سازی از عناصر مهمی 
هستند که موجب شده نقاشی قهوه خانه به قالب 
رمان پهلو بزند. جالب این است که پس از حادثه 
میکونوس تا امروز، افراد و احزاب سیاسی هر کدام 
از منظر خاص خــود به این حادثه نگاه کرده اند. 
ایــن اثر فرصتی در اختیار »دارابی« قرار داده تا او 
هم بتواند خاطرات خود را شرح دهد، چرا که در 

هیچ محفل سیاســی در غرب چنین اجازه ای به 
او داده نشــده است. به باور بسیاری، او به عنوان 
یکی از متهمــان اصلی این واقعه حق دارد آنچه 
را مشــاهده کرده و شنیده را بیان کند. محسن 
کاظمی، پژوهشــگر تاریخ معاصر و از چهره های 
شــاخص تاریخ نگاری انقالب اســت و توانسته 
این اثــر را در 25 مصاحبــه از فروردین 13۸7 

تا تیر 13۸7، با مجموع 34 ســاعت خلق کند. 
در مقدمه کتاب، هدف از نگارش اثر، پرســش از 
چیســتی و چرایی ماجرای میکونوس، عامالن، 
پایان و پیامدهای این ماجرا ذکر شده است. مؤلف 
همچنین اشاره کرده در مسیر طوالنی که پیش رو 
داشــته تنها به پاســخ برخی پرسش های خود 
دســت یافته است و هنوز نتوانسته جواب برخی 

پرســش های خود را بدست آورد. کاظمی بر این 
باور است که بسیاری از پژوهش ها به دنبال پاسخ 
به مسئله ها و معضالت، در مسیر کشف قضایا و 
فضاهای جدید قرار می گیرند، اما برخی پژوهش ها 
برای ایجاد پرسش یا برتاباندن پرسش ها در ذهن 
جامعه مخاطب صورت می گیرنــد. پژوهش در 
خاطرات دارابی به دنبال هر دو اســت. وضعیت 
اول طبیعت هر پژوهش است، اما در وضعیت دوم 
در پی آن اســت تا ذهن وقــاد و نقاد مخاطب را 
در جهــان پیرامون به حرکت و پویش درآورد. از 

آنجایی که این اثر موفق به دریافت جوایز معتبر 
کشــور شده، بعید نیســت در جایزه چهره هنر 
انقالب هم به عنوان اثر برتر شناخته شود. کتاب 
مملو از عناصر زیباشــناختی بوده که وجه ادبی 
آن جدای از روایتگری سیاســت، نظرگیر است. 
استفاده از تعابیر ادبی زیبا کمک می کند اثر مورد 
توجه مخاطب قرار بگیرد. ســعی در ایجاد رابطه 
حسی میان مخاطب و دانشجوی مقیم آلمان، از 
دیگر شگردهای نویسنده به حساب می آید. دارابی 
ضمن رد اتهام هایی که به او وارد می شد، نوشته 
اســت: »من به ارتکاب این جرم متهم شدم، در 
حالی  که روز حادثه حدود 400 کیلومتر با منطقه 

عملیاتی فاصله داشتم«.

برش
 پس از حادثه میکونوس، افراد 
از  کدام  هر  سیاسی  احزاب  و 
حادثه  این  به  خود  خاص  منظر 
نگاه کرده اند. این اثر فرصتی در 
اختیار »دارابی« قرار داده تا او هم 
بتواند خاطرات خود را شرح دهد

نگاهیبهکتاب»نقاشیقهوهخانه«کهنویسندهآننامزدکسبعنوانچهرههنرانقالبدرسال98شد

خاطره ای که به رمان پهلو می زند 

میراث نیاکان

حسناحمدیفرد،روزنامهنگاروپژوهشگر
annotation@qudsonline.ir

      صفحه 12
ب���ه  م���دل 1388  س���یکلت  موت���ور  س���بز  ب���رگ 
ش���ماره  و   761-23624 انتظام���ی  ش���ماره 
تن���ه  ش���ماره  و   156FMIT0909044 موت���ور 
NDZ***125A88377  متعل���ق ب���ه آق���ای آیدی���ن 
رحمانیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. ,ع
99
02
44
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و کارت خ���ودروی پژو405 
مدل 1390 رنگ مشکی به شماره انتظامی 265ن74 
ای���ران 36  ش���ماره موت���ور 12490039265 و ش���ماره 
شاسی NAAM01CA2BE043156 به مالکیت جلیل 
یوس���ف زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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دی
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ی 
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آ
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پروانه فعالیت موسس���ه غیر انتفاعی امید 
و مهربان���ی گلس���تان چابهار تح���ت نظارت 
بهزیس���تی اس���تان سیس���تان و بلوچستان 
م���ورخ   925/96/35598 ش���ماره  ب���ه 
1396/12/27 به ش���ماره ثبت 89 به شماره 
شناس���نامه مل���ی 14007487179به صاحب 
امتیازی برک���ت نصیریان فرزند بخش���ی به 
ش���ماره ملی 3650630702مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد .

دی
قو

مف
هی 

آگ
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برگ س���بز و س���ند خودرو پژو 207 رنگ سفید روغنی 
ب���ه ش���ماره موت���ور 179B0004443 و  م���دل 1396 
شماره شاس���ی NAAR03FE5HJ154861 به شماره 
انتظام���ی 484 ط 68 ایران 54 ب���ه مالکیت محبوبه 
قیاس���ی زاده ی���زدی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���دل   2400A س���وناتا  س���بزخودروهیوندای  ب���رگ 
2009 ب���ه ش���ماره ش���هربانی 824 ن74 ای���ران 12 
ش���ماره موت���ور G4kE8864513 وش���ماره شاس���ی 
KMHEU41DP9A554345 بنام طاهره عباس���یان 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.
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س���ند کمپانی و س���ند محضری خ���ودروی پراید مدل 
1385 رن���گ نق���ره ای به ش���ماره انتظام���ی 234م17 
ایران 12  ش���ماره موتور 1425853 و ش���ماره شاسی 
S1412285784713 ب���ه مالکیت مجید آهنی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو سواری پراید مدل 1378 به شماره  
پالک  36 ایران 475 ج 71 و شماره موتور00093320 
و ش���ماره شاس���ی S1412278580190 ب���ه نام س���ید 
محمد رضوی عمرانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .
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برگ سبز خودرو سواری پیکان 1600 رنگ سفید مدل 
1380 به ش���ماره موتور 11128056093 و شماره بدنه 
0080467217 به ش���ماره انتظامی 712 ب 53 ایران 
32 ب���ه مالکیت غالمرضا بتوئی مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری

م��ورخ   139960310456002782 ش��ماره  رای  براب��ر   
1399,02,27 که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مستقر در واحد 
ثبتی منطقه 2 س��اری تصرفات مالکانه مس��عود عربخانی فرزند 
غالمرضا بش��ماره ملی 4990030346 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمس��احت 171,80 متر مربع از 2- 
اصلی واقع در قریه کاسگر محله بخش 5 ثبت ساری لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.م 

الف 19901580 آ-9901868
تاریخ انتشار نوبت اول 1399,03,17 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399,03,31 
حسن یوسفی

 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )883277(

 آگهی تغییرات شرکت سوتارا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3154 و شناسه ملی 10380190567

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,12,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه 
کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -حسابرسی وخدمات مدیریت تراز محاسب ماندگار به شماره 
ملی 14004773042 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمودالری دشت بیاض به شماره ملی0889338345 بعنوان بازرس 
به  منتهی  مالی  سال  عملکرد  برای  وزیان  سود  صورت  و  -ترازنامه  گردیدند.  انتخاب   98 مالی  سال  برای  لبدل  ا  علی 

1397,12,29 مورد تصویب قرار گرفت . 
,ع
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )882687(

آگهی تغییرات شرکت توسعه خطوط صنعتی ستاره مثلث بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 934 و شناسه ملی 10860312132

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,12,09 
در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و الیحه اصالحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 6,000,000 ریال منقسم 
به 12 سهم 500,000 ریالی با نام به مبلغ 1,000,000,000 ریال منقسم به 2000 سهم 500,000 ریالی با نام از محل آورده نقدی و از طریق افزایش تعداد سهام 
که طی گواهی شماره ی 1876,365مورخه 1398,12,10 بانک انصار شعبه میدان توحید تهران)کد 1876( پرداخت گردیده است به تصویب مجمع رسید و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. -سرمایه شرکت از مبلغ 6,000,000 ریال به مبلغ 000,000, 1,000 ریال از طریق آورده نقدی و افزایش تعداد سهام 

افزایش یافت. - ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصالح می گردد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )882780(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 772 و شناسه ملی 10860309985

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,10,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - پس از قرائت گزارش بازرس، 
صورتهای مالی سال منتهی به 1397,12,29، شامل ترازنامه – صورت سود و زیان و گزارشات مالی مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه 
حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام )حسابداران رسمی( با شناسه ملی10100484035 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران )حسابداران رسمی( به شماره ثبت 12005و شناسه ملی10100468600 به 

عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 

,ع
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صنعت  و  کشت  شرکت  تغییرات  آگهی   
اسفراین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

440 و شناسه ملی 10860302064

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1398,08,20 مورخ  العاده  فوق  بطور 
هیئت  اعضاء   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند: آستان قدس رضوی به شناسه ملی 
اقتصادی  سازمان  موسسه  و   14004342173
و   10380129694 ملی  شناسه  به  رضوی 
به  خاص(  )سهامی  رضوی  کشاورزی  شرکت 

شناسه ملی 10380127747 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین 
)882782(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )882783(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اسفراین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 440 و شناسه ملی 10860302064

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,08,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سازمان 
با  و آستان قدس رضوی  رئیس هیئت مدیره.  به سمت  ملی 0859658759  به شماره  نمایندگی جناب آقای محمود صادقی  با  اقتصادی رضوی 
نمایندگی جناب آقای حمید برکی به شماره ملی 0934461112 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. و شرکت کشاورزی رضوی با نمایندگی جناب 
آقای عنایت ا.. سمیعی فرد به شماره ملی 2031937405 به سمت عضو هیئت مدیره. وجناب آقای حمید برکی به شماره ملی 0934461112 به 
، بروات،  از قبیل چک، سفته  بهادار و تعهد آور شرکت  انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق  سمت مدیرعامل، برای مدت دوسال هیئت مدیره 
قرادادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی مهراز سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1917 و شناسه ملی 10680028763

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و 
ماده 2 در اساسنامه اصالح گردید: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی ، آجری ، سنگی ، بتنی و فلزی - ساخت 
سیستمها و تصفیه خانه های آب و فاضالب ، فعالیت بهره برداری و نگهداری فنی از تصفیه خانه های فاضالب، سدها بندها و تونلهای انحراف 
آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضالب ، آبرسانی و کانالهای انتقال آب ، سازه های دریایی و ساحلی – ساخت راهها نظیر جاده های 
اصلی و فرعی ، بزرگراهها ، راههای ریلی ، باند فرودگاه ، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار ، فرودگاهها ، تونلها ، پلها ، راههای زیر زمینی 
– تولید و توزیع و انتقال نیرو اعم  و سیستمهای حمل و نقل ) تهیه و نصب ، نگهداری و تعمیر تجهیزات ( و راهداری و عملیات آسفالتی 
از نیروگاهها ، شبکه های برق و تأسیسات برقی ، پستهای توزیع و الکترونیک عام و خاص – خطوط آب ، نفت و گاز ، تأسیسات مکانیکی ، 
هیدرولیکی ، تأسیسات و امور رفاهی ساختمان ، سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ابنیه ، تهیه و نصب تأسیسات و تجهیزات برق ، آب ، گاز 
و فاضالب و انتقال زباله ، وسایل انتقال ) آسانسور و پله برقی و . . . ( ، سیستمهای خبر و هشدار دهنده ، سیستمهای آشپزخانه ، سلف سرویس 
و رختشویی ، پیمانکاری سیستمهای ارتباطی ، شبکه های رایانه های ساختمانها – مخابرات صوتی ، تصویری و داده ای ، ساخت ایستگاههای 
اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده انواع شبکه های پستی، شبکه های انتقال سیمی، بی سیم، رادیو، تلویزیون و شبکه های ماهواره و نظایر 
آنها ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز و کلیه عملیات بازرگانی مربوطه و اخذ نمایندگی از کلیه مؤسسات و شرکتهای ایرانی و خارجی و 
مشارکت در شرکتهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی از طریق تأسیس تا تعهد در شرکتهای جدید در ارتباط با موضوع شرکت . (ثبت موضوع 

به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات الزم از مراجع ذیصالح می باشد.( 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )883505(

برگ س���بز و برگ کمپانی موتور س���یکلت مدل 1384 
  CG125 پ���الک 47839-771سیس���تم روان و تی���پ
   157FM139026613 رنگ مش���کی به ش���ماره موت���ور
و  ش���ماره تن���ه 8401538 متعل���ق ب���ه آق���ای محمد 
 0935208054 مل���ی  ش���ماره  فرخ���ی  ابراهی���م 
مفق���ود گردی���ده از درج���ه اعتبار س���اقط می باش���د.
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آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت پردیس 
سالمت توس )سهامی خاص( 

بدینوس��یله از س��هامداران محترم شرکت پردیس 
سالمت توس به ش��ماره ثبت 23125 دعوت به عمل               
 می آورد تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی شرکت در 
س��اعت 14 روز پنج شنبه 99/4/19 در محل اقامتگاه 
قانونی شرکت واقع درنبش وکیل آباد 9 کلنیک تخصصی 
دیابت مشهد تش��کیل میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه
1/ بررسی عملکرد و تصویب تراز نامه و اظهار نامه و 

صورتهای مالی منتهی به 98/12/29
2/ انتخاب بازرسان

3/روزنامه کثیر االنتشار
4/ سایر موارد که در صالحیت مجامع عمومی عادی است

هیئت مدیره 99
02
47
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 حجت االســالم نصــراهلل پژمان فر، نماینده مردم مشــهد و کالت در  فارس
مجلس شورای اسالمی به حجت االسالم سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، به خاطر حمایت ضعیف از هنرمندان رسانه های دیداری و شنیداری تذکر 

داد.
متن تذکر نماینده مشهد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به شرح زیر است:

چــرا وزارت ارشــاد در حمایت از هنرمندان رســانه های دیداری و شــنیداری 
به خصوص در این ایام پســاکرونایی این قــدر ضعیف عمل می کند و به گونه ای 

گزینشی برخورد می کند؟
یکی از دالیل تشکیل صندوق اعتباری هنر، حمایت از کلیه هنرمندان فعال در 
همه آثار هنری بوده و در سیاست ها و قوانین مرتبط از جمله ماده 92 قانون برنامه 

ششم توسعه، به این وظیفه دولت تصریح شده است.
اکثریت هنرمندان رســانه های دیداری و شــنیداری اعــم از رادیو و تلویزیون، 
نمایش خانگی، تلویزیون های تعاملی، پادکست و دیگر اشکال ارتباطی، سال هاست 
از هیچ گونه حمایت های این صندوق برخوردار نیستند.با توجه به رسالت وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و وظایف قانونی آن، رسیدگی هرچه سریع تر به این 

موضوع را از مراجع مربوط و همچنین مجلس شورای اسالمی درخواست داریم.

تذکربهوزیرارشاد
بهخاطرحمایت

نکردنازهنرمندان

قدسآنالین»کالرا و خورشــید« عنوان جدیدترین اثر »کازوئو ایشــی گورو« خبر
نویسنده انگلیســی-ژاپنی برنده جایزه نوبل است که در دوم مارس 2021 روانه 
بازار خواهد شد.»فیبر اند فیبر« ناشر این اثر در توضیح رمان جدید »ایشی گورو« 
بیان کرد:»این رمان داستان »کالرا« یک دوست مصنوعی با مهارت های مشاهده ای 
ویژه را روایت می کند که از داخل فروشگاه رفتار افرادی که برای خرید به فروشگاه 
آمده انــد یا افرادی که از کنار خیابان می گذرند را مورد بررســی قرار می دهد. او 
امیدواری خود را برای اینکه یک مشتری در نهایت او را انتخاب کند، حفظ می کند، 
اما زمانی که احتمال ایجاد تغییرات همیشگی در شرایطش مطرح می شود، »کالرا« 
درمی یابد نباید چندان روی قول های انسان ها حساب کند«.»غول مدفون«)2015( 
جدیدترین اثر منتشــر شده این نویسنده محســوب می شود. براساس اطالعات 
»نیلسن بوک اسکن«)وب ســایت بررســی فروش کتاب ها(، تاکنون 152هزار و  
227نســخه از جلد کاغذی این کتاب و  43هزار و 4۸2 نسخه جلد سخت این 
اثر در بریتانیا به فروش رفته است.رمان »هرگز رهایم نکن« که در سال 2005 به 
چاپ رسید، به فهرست نهایی جایزه ادبی »بوکر« راه یافت.نویسنده آثاری همچون 
»بازمانده روز«، »شام خانوادگی«، »هنرمندی از جهان شناور«، »وقتی یتیم بودیم« و 
»هرگز رهایم مکن«، در سال 2017 به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات انتخاب شد. 

کتابجدید
نویسندهبرندهنوبل

درراهاست

ادبیات جهان
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