
باید تقاص پس بدهند
ــدن دوره  ــان رســی ــای ــه پ ــه بــهــانــه ب ب
خروج  و  ترامپ  جمهوری  ریاست 
او از کاخ سفید، سایت رهبر معظم 
پوستر   )Khamenei.ir( انــقــاب 
جالب و معناداری را با نام »انتقام 
این  حتمی است« منتشر کرد. در 
پوستر زمین گلفی دیده می شود که 
بازی است.سایه پهپادی هم  ترامپ در آن مشغول  فردی شبیه 
روی زمین گلف افتاده است و متن بخشی از سخنان رهبر معظم 
انقاب هم در پوستر دیده می شود که: »قاتل سلیمانی و آمر به 
قتل سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند؛ آن به جای خودش 

محفوظ است. 
اگر چه به گفته یک عزیزی، کفش پای سلیمانی هم بر سرِ قاتل 
بــرود، فدیه کفش سلیمانی هم  او هم  قاتل  و سرِ  دارد  او شرف 
بدهند؛  پس  انتقام  باید  و  کردند  غلطی  باالخره  امــا  نمی شود؛ 
هم آمر، هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن، هر وقت ممکن 
پس  را  انتقا مشان  باید  هستیم-  ممکن  وقــت  دنــبــال  - مــا   شــد 

بدهند«.
سالگرد  نخستین  در  پیش  چندی  انقاب  رهبر  اســت  گفتنی   
شهادت سردار سلیمانی این را نیز گفته بودند که:» …آنچه من 
به این مناسبت راجع به شهید سلیمانی عزیزمان، که من یاد او 
المهندس  ابومهدی  را هرگز فراموش نمی کنم و همچنین شهید 
ایــن اســت کــه شــهــادت سلیمانی یک  مــی خــواهــم عــرض بکنم، 
حادثه  تاریخی است، یک حادثه  معمولی نیست که از یاد تاریخ 
تاریخ ثبت شد به عنوان یک نقطه  روشن. شهید  این در  برود؛ 
]سلیمانی[ هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسامی 

شد؛ این نکته  اساسی است. 
آن ها  میان  از  مــردی  که  کنند  افتخار  خودشان  به  هم  ایرانی ها 
مجاهدت  می کند،  تاش  برمی خیزد،  دورافــتــاده  روستای  یک  از 
درخشان  چهره   به  می شود  تبدیل  می کند،  خودسازی  می کند، 
اســت،  ــران  ایـ ملت  قهرمان  ایــشــان  اســامــی...  امــت  قهرمان  و 
ــه هــای فــرهــنــگــی خــــودش و  ــه خــاطــر ایــنــکــه مــلــت ایــــران داشــت ب
ــودش را  ــای خـ ــ ــودش را و ارزش هـ ــودش و انــقــابــی خـ مــعــنــوی خـ
نبودند  انقابی ها  فقط  شــد،  شهید  وقتی  دیـــد...  متبلور  او  در 
ابراز  جور  این  او  به  نسبت  اقشار  همه  کردند...  تکریم  را  او   که 

احساسات کردند.
را شکست  استکبار  بودنش  زنده  زمان  در  شهید سلیمانی، هم 
این ها  نیست،  ادعــا  این ها  داد؛  شکست  شهادتش  با  هم  داد، 

چیزهایی است که اثبات شده است. 
اینکه  دلیلش  داد،  شکست  را  استکبار  بودنش  زنــده  زمــان  در 
کردیم  دالر خرج  تریلیون   7 ما  گفت:  آمد  آمریکا  رئیس جمهور 
شب  شــد  مجبور  ]حــتــی[  نیامد؛  گیرمان  چیز  هیچ  و  عــراق  در 
 تاریک بیاید یک وقتی در یک پایگاه آمریکایی در عراق بنشیند 

و برود. 
– ســوریــه  و  عــراق  در  آمریکا  کــه  کــردنــد  قبول  دنیا  همه   را  ایــن 
به خصوص در عراق- به مقاصد خودش نرسیده؛ چرا؟ چه کسی 
در این قضیه فعال بود؟ قهرمان این کار سلیمانی بود. بنابراین در 

زمان حیاِت خودش این ها را شکست داد«.

 کیان راد  انگار همین چند روز پیش بود که خبر 
ساخت واکسن کرونا توسط شرکت »فایزر« نقل 
محافل مجازی و رسانه ای شده بود. خیلی هایمان آن 
روزها خیال می کردیم کار کرونا تمام است و در مدت 
کوتاهی، دنیا به شرایط پیش از همه گیری بازخواهد 
اما  کارشناسان  و  متخصصان  از  تعدادی  گشت. 
ــان هــشــدار دادنـــد واکــســن کــرونــای فایزر  همان زم
ممکن است یک بــازی رسانه ای و سیاسی باشد. 
از  کوتاهی  مــدت  از گذشت  پــس  و  حــاال  هرچند 
معرفی واکسن فایزر به جهانیان، همچنان نمی توان 
به طور قطعی دراین باره نظر داد اما آمار مرگ و میر 
ناشی از تزریق واکسن فایزر، روز به روز باالتر می رود 
و این درحالی است که رسانه های بزرگ جهان هیچ 

تمایلی برای پرداختن به این سوژه ندارند!

فلج صورت»
در نخستین روزهــای انتشار خبر ساخت واکسن 
بودند.  ذوق زده  جهان  همه  فایزر،  شرکت  کرونای 
کرونا  پایان  را  آن  سیاسی  و  بهداشتی  مقام های 
با ذوق زدگــی سفارش های خود  خواندند؛ دولت ها 
را بــرای دریــافــت واکــســن آغــاز کــردنــد. خیلی زود 
واکسیناسیون آغاز شد و سالمندان و کادر درمان در 

اولویت دریافت واکسن قرار گرفتند. 
پس از مدت زمان کوتاهی اما خبر آمد سه نفر از 
جانبی  عــوارض  با  فایزر  واکسن  دریافت کنندگان 
شــدیــدی روبـــه رو و دچــار فلج صــورت شــده انــد. با 
وجود تمام انتقادها اما فایزر در توضیح این رویداد 
و در هر  ــوده  ب اتفاق طبیعی  تنها به جمله »ایــن 
واکسیناسیون گسترده ای احتمال رخداد آن وجود 

دارد« بسنده کرد.

23 سالمند»
خبرهای ضد و نقیض درباره مرگ داوطلبان دریافت 
واکسن کرونای فایزر در تمام این مدت ادامه داشت 
اما باشگاه خبرنگاران به نقل از آژانس دارویی نروژ 
روز گذشته اعام کرد در چند روز اخیر23 سالمند 
در نروژ به دلیل تزریق واکسن فایزر جانشان را از 
ــد. عاوه بر این، وبگاه خبری النشره  دست داده ان
هم اعام کرد دست کم ۱۰ نفر تاکنون بر اثر عوارض 
ناشی از تزریق واکسن فایزر در آلمان جان خود را از 

دست داده اند.
این، پایان اخبار ناامیدکننده درباره واکسن فایزر نبود 
و »اولیویه وران« وزیر بهداشت فرانسه هم چند روز 
پیش، از فوت پنج نفر در این کشور پس از تزریق 

واکسن آمریکایی فایزر خبر داد. 

سکوت سراسری»
درزمینه حواشی درباره واکسن فایزر و اما و اگرهای 

که  موضوعی  امــا  شنیده اید  و  خــوانــده  زیـــاد  آن 
به تازگی انتقاد فعاالن این عرصه و کاربران فضای 
مجازی را به دنبال داشته، سکوت خبری رسانه های 
بزرگ دنیا در قبال این موارد است. حتی گلوبال 
نوشته است:  این سکوت  از  انتقاد  در  تایمز هم 
»نروژ یک کشور کوچک اروپایی است و فقط 2۵ 
هزار نفر تاکنون با واکسن فایزر واکسینه شده اند. 
مرگ 23 نفر در بین این 2۵ هزار نفر عدد بزرگی 
است، اما به طرز عجیبی رسانه های جریان اصلی 
انگلیسی زبان، به گونه ای متفق القول در این باره 
سکوت اختیار و تاش کردند موضوع را کم اهمیت 

جلوه دهند«.

پای جمهوری خواهان در میان است»
امـــا کــارشــنــاســان چــه مــی گــویــنــد؟ بــرخــی از آن هــا 
معتقدند پــروژه ساخت واکسن فایزر از ابتدا یک 
بازی سیاسی از سوی جمهوری خواهان بود. آن ها 
کرونا  از  ناشی  میر  و  مــرگ  بــاالی  آمــار  می گویند 
حزب  کارنامه  در  ننگی  لکه  به  تبدیل  آمریکا  در 
جــمــهــوری خــواه آمــریــکــا شـــده بـــود و از همین رو 
تصمیم گرفتند با به راه انداختن یک جریان خبری 
دراین باره، در آستانه انتخابات بر اشتباه های کرونایی 
خود سرپوش بگذارند و نه فقط آمریکا یی ها، بلکه 
تمام مردم جهان را قانع کنند که جمهوری خواهان 
بهترین عملکرد ممکن را در کنترل ویــروس کرونا 
داشته اند. حاال و پس از پایان یافتن انتخابات، دیگر 
دلیلی برای پرداختن به این موضوع توسط رسانه ها 
وجود نــدارد و عاوه بر این، بسیاری از دولت ها و 
حتی مردم به این باور رسیده اند که واکسن فایزر قرار 

نیست به کابوس کرونا پایان دهد.

گل به خودی»
و  گذاشته  فراتر  را  پا  کارشناسان  از  دیگری  دسته 
می گویند طرح ساخت واکسن فایزر به طورمستقیم 

زیر نظر نهادهای حکومتی ایاالت متحده طی شده 
و  برتری علمی  و هدف اصلی آن  هم نشان دادن 
فناوری این کشور به دنیا بوده است، اما حاال که 
عملکرد آن زیرسؤال رفته، پرداختن به آن توسط 

رسانه ها، نوعی گل به خودی محسوب می شود.
حسن عابدینی دراین باره می گوید:»در حال حاضر 
آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که اگر به این 
واکسن بپردازند، باید معایب آن را هم بیان کنند و 
این به ضرر آمریکاست و پرداختن به آن، تأثیرات 
منفی بر افکار عمومی می گذارد، از این رو سیاست 
کتمان از طریق حذف را در پیش گرفته اند، یعنی 
تصمیم گرفتند این خبر را سانسور کنند به دلیل 
را در آمریکا کاهش  آثــار و عواقب سوء آن  اینکه 

دهند«.

باز هم سکوت»
در کنار همه این مسائل، به نظر می رسد اعتماد 
ــتــدا توسط  عــمــومــی بــه واکــســن فــایــزر کــه در اب
از  درحــال  رفته  رفته  بــود،  شــده  ایجاد  رسانه ها 
میان رفتن است. درحال حاضر مرگ یک پزشک 
آمریکایی بر اثر استفاده از واکسن فایزر، موجی 
ایجاد  آمریکا  در جامعه  را  آن  به  بی اعتمادی  از 
کـــرده و عـــاوه بــر آن کــشــورهــایــی مانند ژاپـــن و 
استرالیا هم ورود این واکسن را به دلیل عوارض 

شدید آن، ممنوع کرده اند.
ــه سایر  ب اعــتــمــاد عــمــومــی  ــا  امـ در نقطه مــقــابــل 
واکسن های ساخته شده در کشورهایی مانند ایران، 
چین و روسیه روز به روز بیشتر می شود. نکته ای 
که البته باز هم توسط رسانه های بزرگ دنیا بایکوت 
کارشناسان  گفته  ــراســاس  ب چــراکــه  اســـت؛  شــده 
سایر  علمی  دســتــاوردهــای  از  صحبت  سیاسی، 
کشورها، آن هم در شرایطی که واکسن های مدرنا 
و فایزر تقریباً با شکست روبــه رو شده اند، موجب 

تصویرسازی منفی از فناوری آمریکا می شود.

رسیده ها و نارسیده ها
بــرگــزاری جــشــنــواره فجر کمتر از  تــا 
دو هفته باقی مانده اما گویا به جز 
فیلم هایی از اصغر فرهادی، داریوش 
شهرام  جلیلوند،  وحید  مهرجویی، 
مکری و... که پیش از این اعام شده 
در جشنواره حضور نخواهند داشت، 
برخی از فیلم سازان دیگر هم به تازگی 

از شرکت در جشنواره انصراف داده انــد. »فارس پاس« دیروز نام 
برخی از این فیلم ها و دالیل انصرافشان را اعام کرد که خاصه اش 

را می خوانید.

»موافقت اصولی« و »کوسه«»
کمدی »موافقت اصولی« به کارگردانی امیر پورکیان آماده نمایش 
شده و پروانه هم گرفته است، اما تهیه کننده آن اعام کرده قصد 
ندارد آن را برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده کند! سید ضیا 
هاشمی گفته: هدف ما مردم هستند تا بتوانیم لحظات خوبی را برای 

آن ها به خصوص در سینما فراهم کنیم.
فیلم سینمایی »کوسه« به کارگردانی علی عطشانی همه کارهایش 
تمام شده اما در جشنواره فیلم فجر حضور نــدارد. می گویند این 
فیلم برای گیشه ساخته شده و به دلیل کم توجهی جشنواره ها به 
فیلم های کمدی در صورت حضور، شانسی برای جلب نظر داوران 

ندارد. 

»بابا سیبیلو« و »بانک زده ها«»
)فرزند  خاچیکیان  ادویــن  فیلم سینمایی  نخستین  »بابا سیبیلو« 
ساموئل خاچیکیان( است که در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده 
ویژه  بــاالی جلوه های  به علت حجم  کــرده  اعــام  تهیه کننده اش  و 
نمی توانند نسخه نهایی آن را به جشنواره ملی فیلم فجر برسانند. 
فیلم »الک پشت و حلزون« به کارگردانی رضا حماسی هم گویا هنوز 
کارهایش تمام نشده و عواملش اعام کرده اند به جشنواره نمی رسد.
»بانک زده ها« به نویسندگی و کارگردانی جواد اردکانی، ابتدا برای 
حضور در جشنواره فجر ۹۹ ثبت نام کرده بود، اما سپس از حضور در 
این جشنواره انصراف داد و اعام کرد: بانک زده ها یک فیلم مردمی 
اســت... با وجود تاش عوامل، فیلم به جشنواره امسال نخواهد 
رسید. البته برخی ازدست اندرکاران این فیلم، تغییر در روند انتخاب 
از  انصراف  را دیگر دلیل  فیلم فجر  از جشنواره  این دوره  و داوری 

جشنواره اعام کرده اند. 

»پسر دلفینی« و دیگران»
انیمیشن سینمایی »پسر دلفینی« هم اعام انصراف کرده است. این 
تازه ترین محصول سازمان  پویانمایی به کارگردانی محمد خیراندیش 
هنری رسانه ای اوج محسوب می شود و چون طبق آیین نامه جشنواره 
طبیعتاً در رقابت و مسابقه قرار نمی گیرد، انصراف داده است. فیلم 
سینمایی »ترانه های پدری« به کارگردانی محمد بصیری یک سال پیش 
تولید شده است، اما گویا همچنان برای نمایش آماده نیست. »روشنایی« 
کامشاد کوشان هم دیگر فیلمی است که به دلیل آماده نشدن از حضور 

در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر انصراف داده است.

روایت مجازی

پوستر جالب سایت  پوستر جالب سایت  khamenei.irkhamenei.ir در فضای مجازی داغ شد در فضای مجازی داغ شد

باید تقاص پس بدهندباید تقاص پس بدهند
 در این پوستر زمین گلفی دیده می شود که فردی شبیه ترامپ در آن  در این پوستر زمین گلفی دیده می شود که فردی شبیه ترامپ در آن مشغول بازی مشغول بازی 

و سایه پهپادی هم روی زمین گلف افتاده استو سایه پهپادی هم روی زمین گلف افتاده است
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ورزشورزش
افزایش سهمیه ایران به 1+3 آبی ها را به مرحله گروهی فرستاد

 پرسپولیس در سید اول
استقالل در سید سوم لیگ قهرمانان 

تراکتور- گل گهر؛ فرار از ناکامی

آبی ها به غول کش رسیدند

 در گفت وگو با ناشران و فعاالن حوزه نشر مطرح شد 

نمایشگاه مجازی کتاب؛ دیکته پر غلط!

ُمشت فردا باز نیست
رقیه توسلی: برنامه ریزی می کنم. بابتش هم خیلی از خودم راضی ام. 
باالخره هر چه نباشد بعد نود و بوقی توانستم برای صبح علی الطلوع 
تا پاسی از شب، تکلیف، تعیین کنم؛ کوهپیمایی، دیدار دوستانه 
در فضای باز، خرید خانه »عزیز«، درختکاری، تحویل کادو چشم 
روشنی نوزاد در پارکینگ. مشغول اتوی پیرهن ها، کیفور فردایم و قند 
دارد توی دلم آب می شود که صدای جیغ و شیون و ضجّه... صدای 
دردناک ناله... نوای غمناک چندین نفر که می گویند آخ ستاره... آخ 
ستاره جان، همه جا می پیچد. هیاهوی گیج آلود، کل آپارتمان را مبتا 
می کند. به ساعت نگاه می کنم، ۱۱ را نشان می دهد. نمی توانیم توی 
چاردیواری تاب بیاوریم. می زنیم بیرون. همه بیرونند. می رویم طبقه 
انگار مصیبتی رسیده است. آن ها که زودتر از  3. به همسایه مان 
ما باخبر شده اند، می گویند: خواهر همسایه انگار به رحمت خدا 
رفته. خواهر جوانش. خاله ای که گویا قرار بوده هفته بعد ساقدوش 
خواهرزاده اش باشد. قلبم تیر می کشد و سرم و دست هایم. ماسک 
راه نفسم را بند آورده اما کو چاره ای؟ باید بروم داخل و از دور هم که 
شده به همسایه ام دلداری بدهم. وارد می شوم. خانه کن فیکون است. 
زنان ساختمان با فاصله نشسته اند روی زمین، دور خواهری که از ته 
وجودش دارد زار می زند و ستاره اش را گم کرده، همدم و هم خونش 
فــراق خواهرها  از  کــرده  تا به حال جرئت  را. به گمانم کمتر کسی 
بنویسد. بس که جان را می کاهد و تصویر این عشق، پرالتهاب است. 
بس که خواهرِ بزرگ تر، مادر است و فکر می کند دخترش را از کف 
داده. بس که جایگزینی اگر باشد برای هر کسی، برای خواهر نیست 
که نیست. اورژانس می آید. فامیل می آید. دوستان می آیند و شب 
دراز می رود و بامداد تلخ از راه می رسد. نگاهم که دوباره می افتد به 
ساعت مچی، وقت نماز صبح است. همسایه برای خاکسپاری پاره 

تنش راهی می شود و ما، لِه و غمبار برمی گردیم خانه.
یک جرعه آب می ریزم توی لیوان. جمجمه ام درد می کند و گلویم 
که  ــوی چشم  ت ســر کشیدن چشم  وقــت  اســـت.  خشک خشک 
می شوم با بُرد، مثل دیوانه ها می زنم زیر خنده. یکی نیست آخر به 
من بگوید بنده خدا! مُشت فردا باز نیست... تو چکاره ای که برای 

فردا برنامه می ریزی و باد می اندازی به غبغب؟
تَه نوشت: ماژیک را برمی دارم و گوشه ای از وایت برد می نویسم: رسم 

این دنیای ژولیده حق به جانب چیست؟

صعود برنتفورد به جایگاه سوم

 پرواز  زنبورها 
با گل های قدوس

چه خبر؟

4 بهمن  1399روزمره  نگاری
شنبه 
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چرا خبری از واکسن فایزر در رسانه ها نیست؟

پایان یک بازی سیاسی

... همین صفحه
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سینا حسینی: در آستانه قرعه کشی فصل جدید 
ای . مــقــرر  در  آســیــا  قهرمانان  لیگ  رقــابــت هــای 
اف.سی یک خبر کوتاه البته جالب توجه هواداران 
به  تا  بامداد جمعه غافلگیر کرد  را  ایــران  فوتبال 
واسطه آن هــواداران باشگاه استقالل شگفت زده 
از  امــا حکایت  بــود  کــوتــاه  هرچند  خبر  شــونــد؛ 
افزایش سهمیه ایران در مرحله گروهی رقابت های 
کنار  در  استقالل  تــا  داشـــت  را  قهرمانان  لیگ 
مستقیم  صــورت  به  تراکتورسازی  و  پرسپولیس 
راهی مرحله گروهی شود و فوالد خوزستان با یک 
بازی در مرحله پلی اف در آستانه صعود به مرحله 

اصلی قرار گیرد.

وقتی همه خواب بودند#
کنفدراسیون فوتبال آسیا بامداد جمعه در نامه ای 
فــوتــبــال، مکانسیم حضور  بــه فــدراســیــون  فـــوری 
در لیگ قهرمانان آسیا را اعالم کرد که سه تیم 
ایرانی به صــورت مستقیم و یک تیم به صورت 
رقابت ها حاضر  این  در  آف(  )پلی  مسقتیم  غیر 
خواهند شد. با این حال در این نامه هیچ اشاره ای 

به تیم های ایرانی نشده است.
به  پرسپولیس  ــران،  ای جــدول سهمیه بندی  طبق 
جام  قهرمان  تراکتور  برتر،  لیگ  قهرمان  عنوان 
سه  برتر  لیگ  قهرمان  نایب  استقالل  و  حذفی 
از مرحله  تیمی هستند که به صــورت مستقیم 
گروهی لیگ قهرمانان وارد این مسابقات می شوند 
به عنوان  برتر  لیگ  تیم ســوم  به عنوان  فــوالد  و 
آف  پلی  در مرحله  باید  ایــران  نماینده  چهارمین 
نماینده  شده  اعالم  ارسالی  نامه  کند.در  شرکت 
چهارم ایران در مرحله پلی آف با نماینده چهارم 
امارات رو به رو خواهد شد که به این ترتیب فوالد 
باید با العین، تیم چهارم جدول رده بندی امارات 

در فصل گذشته رو به رو شود.
از این رخ داده که هیچ تیمی  این تغییرات پس 
این  حرفه ای  مجوز  اخذ  به  موفق  ترکمنستان  از 
رقابت ها نشده و در نتیجه سهمیه ۲+۲ ایران به 
استقالل  این حساب،  است.با  کــرده  تغییر   ۱+۳

که پیش از این باید با العین رو به رو می شد، به 
صورت مستقیم به مرحله گروهی راه خواهد یافت 

و فوالد با این تیم رو به رو می شود. 

 سود قابل توجه استقالل#
کادر  استقالل،  ــواداران  هــ شادمانی  کنار  در  امــا 
مدیریتی این باشگاه سود بسیار قابل توجهی از 
این ماجرا برد، آبی های پایتخت که در برهه کنونی 
با مشکالت مالی بسیار زیادی مواجه هستند، با 
این اتفاق هزینه قابل توجهی را در حساب خود 
حفظ خواهند کرد تا بتوانند در نقل و انتقاالت 

زمستانی آن پول را صرف خرید بازیکن کنند.

سیدبندی لیگ قهرمانان#
بندی  سید  اخــبــار  ــن  ای انتشار  از  پــس  دقایقی 
موجود  احتماالت  تا  شد  منتشر  نیز  مسابقات 
داغ  به ســوژه  آسیا  قهرمانان  لیگ  در مسابقات 
رسانه های خبری تبدیل شود،  در سید نخست 

رقابت های فصل بعدی لیگ قهرمانان آسیا تیم های 
الدحیل قطر، الهالل عربستان، پرسپولیس ایران، 
در  داشتند،  حضور  قطر  السد  ــارات،  امـ شارجه 
تراکتور  عربستان،  النصر  تیم های  نیز  دوم  سید 
ایــران، شباب االهلی امــارات، الریان قطر، االهلی 
دارنـــد،در سید سوم مسابقات   عربستان حضور 
پاختاکور ازبکستان، الوحده امارات، اف سی گوای 
هند، استقالل ایران، استقالل تاجیکستان حضور 
دارند و در سید چهارم تیم الشرطه عراق حضورش 
قطعی است و به همراه این تیم چهار تیم برنده 

پلی آف حضور خواهند داشت.
پلی آف های لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب به 
شرح زیر است:الغرافه قطر – آلمالیق ازبکستان/ 
الوحده عربستان – نیرو هوایی عراق/ فوالد ایران 

– العین امارات/ الوحده امارات – الزورا عراق
در  تیم  ــا 40  اروپ قهرمانان  لیگ  فرمت جدید  در 
غالب ۱0 گروه چهار تیمه حضور دارنــد. پنج گروه 
و تیم های نخست به  مختص غــرب آسیا اســت 

صورت مستقیم راهی مرحله حذفی خواهند شد 
اما از پنج تیم دوم تنها سه تیم که امتیاز بیشتر 
کسب کرده باشند راهی مرحله حذفی خواهند شد.

اولسان یک سید پایین تر از پرسپولیس#
همزمان با انتشار سید بندی رقابت ها یک نکته 
بسیار بحث برانگیز شد تا دوبــاره همه نگاه ها به 
که  شــود  دوخته  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  ســوی 
شود. رونمایی  مجموعه  ایــن  عجیب  اقـــدام  علت 

اولــســان  کـــرده،  اعـــالم  آســیــا  فوتبال  کنفدراسیون 
هیوندای که در حــدود یک ماه پیش موفق شد با 
شکست پرسپولیس در فینال  لیگ قهرمانان آسیا، 
قهرمان شود در سید ۲ این مسابقات قــرار گرفته 
است. اما در مقابل پرسپولیس قهرمان ایران و نایب 
قهرمان آسیا باالتر از اولسان در سید یک مسابقات 
برای قرعه کشی این فصل قرار گرفته  که همین امر 
موجب تعجب بسیاری از کارشناسان و اهالی فوتبال 

شده است.

افزایش سهمیه ایران به 1+3 آبی ها را به مرحله گروهی فرستاد

پرسپولیس در سید اول، استقالل در سید سوم لیگ قهرمانان 

ژرژ وه آ: رونالدو در جهان بهترین نیست
ژرژ وه آ، ستاره سابق میالن، معتقد است که یوونتوس بیشترین شانس را برای 
قهرمانی در سری آ دارد و اعتقاد دارد رونالدو بهترین بازیکن جهان نیست.»او اما 
بسیار تمرین کرده و آموزش دیده تا بهترین شود. من از طرفداران رونالدو هستم زیرا 
او فروتن باقی ماند و شایسته دستاوردهایش بوده. او برای رسیدن به جایگاهی که 
االن دارد، جنگید.«به گزراش سرویس ورزش ،ستاره سابق میالن، راجع به اینکه چرا 
یوونتوس را شانس اول قهرمانی می داند، اضافه کرد: »اول از همه به خاطر اینکه من 
از بچگی طرفدار بیانکونری بودم و دوم اینکه آن ها 9 سال پیاپی اسکودتو را برده اند«.

موریبا: کومان بهترین هدیه را به من داد
حدود یک سال پیش بود که باشگاه بارسلونا قرارداد موریبا کروما را تا 
سال ۲0۲۲ تمدید کرد و بند آزادسازی این بازیکن را ۱00 میلیون یورو قرار 
داد. گفته می شود که کومان عالقه زیادی به سبک بازی این پدیده جوان 
دارد. به گزارش سرویس ورزش موریبا که از انجام نخستین بازی خود 
برای تیم بزرگساالن بارسا بسیار هیجان زده به نظر می رسید در این باره 
گفت: » فکر می کردم که نخستین حضور من در بارسلونا هرگز فراهم 

نخواهد رسید، اما این اتفاق رخ داد و بهترین هدیه برای تولدم بود«.

دمیتروویچ، هفتمین دروازه بان گلزن تاریخ اللیگا
به نقل از آس، بازی اتلتیکومادرید و ایبار در اللیگا که با پیروزی ۲ بر 
یک روخی بالنکو همراه شد اتفاق قابل توجهی رخ داد. زمانی که یانیک 
کاراسکو، موتو را در محوطه جریمه سرنگون کرد داور یک پنالتی به نفع 
میزبان اعالم کرد و پشت ضربه دمیتروویچ، دروازه بان ایبار ایستاد. او به 
راحتی اوبالک را مغلوب کرد و گل نخست بازی را در دقیقه ۱۲ به ثمر 
رساند. دمیتروویچ با این گل نامش را در تاریخ اللیگا به ثبت رساند و 

هفتمین دروازه بانی لقب گرفت که در این رقابت ها گلزنی می کند. 

تیم ایتالیایی خواستار جذب شیخ دیاباته
به نقل از فوتبال نیوز ایتالیا، شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی مدتی در 
تیم بنونتو ایتالیا بازی کرد و اکنون بعد از مدت ها در ایران بازی می کند و 
فصل قبل آقای گل لیگ برتر ایران شد. بنونتو اکنون به دنبال جذب یک 
مهاجم است و تجربه باالی شیخ دیاباته سبب شده است تا او گزینه 

اول تیم ایتالیایی باشد.  
البته قرارداد دیاباته با استقالل در سال ۲0۲۱ به پایان می رسد و او بازیکن 

آزاد محسوب خواهد شد.

ــازی مــتــوالــی بــرای  ــدوس در دومــیــن بـ ســامــان قـ
برنتفورد گل زد و درخشش او مورد توجه رسانه ها 
رقابت های  پنجم  و  بیست  قــرار گرفت.در هفته 
لیگ دسته اول انگلیس موسوم به چمپیونشیپ، 
تیم  پذیرای  خود  خانگی  استادیوم  در  برنتفورد 
تــاون بود که این دیــدار با تک گل سامان  لوتن 

قدوس به سود برنتفورد به پایان رسید.
به گــزارش ورزش سه بــازی خــوب قــدوس سبب 
شد تا رسانه های مشهوری همچون بی بی سی، 
و  تعریف  به  و...  میل  دیلی  اسپورتس،  اسکای 
اسپورتس  اسکای  بــپــردازنــد.  قــدوس  از  تمجید 
نوشته است: تیم میزبان با انرژی زیادی کار خود 
را آغاز کرد و قدوس با ضربه ای سر زیبا و نرم یک 
گل سه امتیازی را به حساب زنبورها واریز کرد. او 
شانس تبدیل قرارداد قرضی خود به یک قرارداد 

دائمی را جشن گرفت.
روزنامه دیلی میل انگلیس با تیتر »برنتفورد یک 
- لوتون صفر: ضربه سامان قدوس زنبورها را نگه 

ایرانی تمجید کرد.  بازیکن  این  از  داشت« 
در بخشی از خبر این روزنامه آمده است: 
به  اجباری  استراحت  باوجود  »برنتفورد 
خاطر ویروس کرونا، هنوز از موفقیت دور 

نشده است. 

قدوس برترین بازیکن#
دیــــدار  بــــرگــــزاری  از  ــس  پـ

لوتون  مقابل  برنتفورد 
تاون، صفحه توییتری 

ــاشــگــاه بــرنــتــفــورد  ب
برگزاری  به  ــدام  اق
نظرسنجی  یک 
کرد تا هواداران 

این تیم اقدام 
انتخاب  ــه  ب
بـــهـــتـــریـــن 
ــن  ــ ــکـ ــ ــازیـ ــ بـ

مــــــــــیــــــــــدان 
ایــن  در  کــنــنــد. 
ــنـــجـــی،  ــرسـ ــظـ نـ
چــهــار بــازیــکــن 
بـــــرنـــــتـــــفـــــورد 
حضور داشتند 

که در پایان سامان قدوس پس از درخشش در 
، با کسب 5۱ درصد آرا به عنوان بهترین  بازی 

بازیکن میدان انتخاب شد.
مقابل  پیش  روز   ۱۱ دیـــدار  در  قـــدوس  ســامــان 
میدلزبورو در دور سوم از رقابت های جام حذفی 
پیروزی  در  ای  ویــژه  بسیار  نقش  نیز  انگلیس 
یک  بر  دو  برتری  جریان  در  او  داشــت.  تیمش 
تا  نیز داد  برنتفورد یک گل زد و یک پاس گل 
نشان دهــد به روزهــای آمادگی خــودش رسیده 

است.

برنتفورد در جاده صعود#
برنتفورد با این پیروزی 44 امتیازی شد و با یک 
امتیازی، در  بازی کمتر نسبت به سوانسی 46 
البته تیم نوریچ نیز که  جایگاه دوم قرار گرفت. 
با 5۳ امتیاز صدرنشین چمپیونشیپ است، دو 
بازی بیشتر نسبت به برنتفورد انجام داده و یاران 
قدوس این شانس را دارند تا اختالف 

خود را با صدر کمتر و کمتر کنند.
ــودن  ــه ۲4 تــیــمــی بـ ــا تـــوجـــه بـ بـ
ــای چــمــپــیــونــشــیــپ،  ــ ــت ه ــ ــاب ــ رق
طوالنی  راه  قــدوس  و  برنتفورد 
بــرای صعود به لیگ برتر دارند 
و با وجــود اینکه دیــدار دیشب 
این تیم از چارچوب هفته بیست و 
پنجم بود، ولی آن ها تاکنون ۲۳ بار 
به میدان رفته و دو بازی معوقه 
دارنــــــد. بـــه عــبــارتــی، آن هـــا 
 46 از  نیمی  دقیقاً  اکــنــون 
دیداری که باید انجام دهند 
را برگزار کرده و برای صعود 
نیاز  به رقابت های لیگ برتر 
در  را  جایگاهشان  که  دارنــد 

باالی جدول حفظ کنند.

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی در نظر دارد در 
پایان اردوهای آماده سازی، تیمی ۱۳ نفره را مهیای 
گزینشی  و  آسیا  قهرمانی  رقابت های  به  اعــزام 

المپیک کند.
دومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای 
گزینشی  و  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  حضور 
المپیک در حالی روز ۱۸ دی ماه در خانه کشتی 
شهید ابراهیم هادی آغاز شد که شاگردان محمد 
بنا تا روز ۳0 دی به تمرینات خود در این مرحله 

ادامه دادند.
طبق اعالم کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، با 
اردوی  تمرینات، 6  از  این مرحله  پایان  به  توجه 
رقابت های  بــه  اعــزامــی  فــرنــگــی کــاران  بـــرای  دیگر 
قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک برگزار خواهد 
ــه ایـــن دو مــیــدان  ــا در نــهــایــت ۱۳ نــفــر ب شــد ت

بین المللی اعزام شوند.
اردوی  آغــاز  از  پیش  بنا  راستا محمد  همین  در 
بعدی فرنگی کاران اعالم کرد: »کمتر از چهار ماه 
تا اعزام فرنگی کاران به قزاقستان )فروردین سال 
تا  ــم. طبق برنامه مقرر شــده  آیــنــده( وقــت داریـ
۱۳ نفر را به قزاقستان اعزام کنیم که ۱0 نفر در 
رقابت های قهرمانی آسیا و سه نفر برای کسب 

سهمیه المپیک به میدان خواهند رفت«.
پس  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی  گفته  به 
و  رقابت های گزینشی  پوشان در  از حضور ملی 
در  و  المپیک  سهمیه های  پــرونــده  شــدن  بسته 
فرنگی کار   6 سهمیه ها،  تمامی  کسب  صـــورت 

منتخب برای حضور در المپیک مشخص و برای 
آماده سازی نهایی وارد اردوهای تیم ملی خواهند 
شد. البته کسانی هم که به المپیک نمی روند باید 
خود را آماده کنند تا دو ماه بعد از المپیک راهی 
مسابقات جهانی شوند. البته تمام این برنامه ها 
منوط به شرایط شیوع ویــروس کرونا در ایــران و 

جهان است.
رقابت های جهانی ۲0۱9  ایــران در  فرنگی  کشتی 
نجاتی،  علیرضا  تــوســط  شــد  مــوفــق  قــزاقــســتــان 
ــر قــاســمــی مــنــجــزی،  مــحــمــدعــلــی گـــرایـــی و امــی
 ۱۳0 و   ۷۷  ،60 اوزان  در  المپیک  سهمیه های 
این حساب شاگردان  با  کند.  را کسب  کیلوگرم 
محمد بنا باید در رقابت های پیش رو برای کسب 
سهمیه های اوزان 6۷، ۸۷ و 9۷ کیلوگرم به میدان 
بروند. بنا در این مورد می گوید:  قبل از رسیدن 
به المپیک کسب سه سهمیه مهم ترین مسئله 
بــرای وزن هــای ۸۷ و 9۷ کیلوگرم دغدغه  اســت. 
آنچنانی نداریم و می توان در مسابقات گزینشی 
قاره آسیا سهمیه این اوزان را بگیریم و فقط یک 
کیلوگرم سخت است که  کار در وزن 6۷  مقدار 
فکر می کنم با یک انتخاب درست آن سهمیه را 
نیز بگیریم و با سهمیه کامل در المپیک حضور 

یابیم.
در  آسیا  ــاره  ق در  المپیک  گزینشی  رقابت های 
روزهای ۲0 تا ۲۲ فروردین و رقابت های قهرمانی 
آسیا در روزهای ۲۳ تا ۲۸ فروردین سال آینده در 

شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود.

صعود برنتفورد به جایگاه سوم

پرواز زنبورها با گل های قدوس
دغدغه 67 کیلویی فدراسیون برای کسب سهمیه

دورخیز تیم  »بنا« برای قهرمانی آسیا

گزارش ویژه

دعوا بر سر شهاب زاهدی باال گرفت
المپیک  فــوتــبــال  تیم  ــی  ــران ای مهاجم  زاهــــدی  شــهــاب 
دونتسک اوکراین شرایط پیچیده ای در این باشگاه دارد. 
قــرارداد شهاب این فصل با المپیک تمام می شود ولی 
مسئوالن این باشگاه می خواهند با فروش این بازیکن 
در نقل و انتقاالت زمستانی همین فصل، درآمد کسب 
کنند. طبق اعالم رسانه های اوکراینی، شهاب از همین 
با تیم زوریــا لوهانسک به توافق  بــرای فصل بعد  حاال 
امضای  از  المپیک  باشگاه  مسئوالن  اســـت.  رســیــده 
اتفاق  ایــن  از  و  ــوده  ب خبر  بی  زاهـــدی  اولیه  توافق نامه 
عصبانی هستند. به همین دلیل این بازیکن را به تیم 

دوم باشگاه تبعید کرده اند.
که سال  ریــوآوه  باشگاه  داد  سایت »sportarena« خبر 
ایــران را در اختیار  گذشته مهدی طارمی دیگر مهاجم 
داشت و سود خوبی از انتقال او بدست آورد، یکی از 
مشتریان شهاب زاهدی است. ریوآوه پیشنهاد ۳00هزار 
یــورو به عــالوه ۳0 درصــد از فــروش بعدی زاهــدی را به 

باشگاه المپیک داده است.
ایــن در حالی اســت که »ایگور بــوربــاس« روزنــامــه نگار 
اوکراینی خبر داد توافق زاهدی با زوریا فاقد اعتبار است 
چون در یوفا ثبت نشده است. وی اعالم کرد زوریا حاضر 
شده برای زاهدی مبلغ ۳00 هزار یورو به المپیک بدهد 
اما بدون درصد فروش مجدد این بازیکن که المپیک این 
پیشنهاد را قبول نکرده است. وی درباره درآمد زاهدی 
در زوریا هم اعالم کرد این باشگاه با بازیکن ایرانی بر سر 

مبلغ ماهانه ۱۲ هزار یورو به توافق رسیده است.

گزارش کوتاه

لوله کشی که قاتل رئال شد
نهایی  مرحله یک شانزدهم  در  مادرید  رئال 
دیــداری  کوپا دل ری، در  جام حذفی اسپانیا 
یک  بــر  دو  انتظار  از  دور  نتیجه  بــا  عجیب 
مغلوب تیم دسته سومی آلکویانو شد و ممکن 
ــرای  اســـت تــبــعــات ایـــن شکست عــجــیــب، ب
زیــدان سخت تمام شود.به گــزارش سرویس 
از  میلیتائو  ادر  گــل  بــا  مــادریــد  ورزش،رئـــــال 
حریف خود پیش افتاد، اما در دقیقه ۸۱ خوزه 
وارد  را  تساوی  گل  آلکویانو  مدافع  سولبس 
تا  کرد  رئالی ها  لونین سنگربان  آندری  دروازه 
این بازی به وقت های اضافه کشیده شود. در 
دقیقه ۱۱0 رامون لوپز بازیکن میزبان از زمین 
مسابقه اخراج شد و به نظر می رسید شاگردان 
زیدان موفق شوند مقابل تیم ۱0 نفره آلکویانو 

به گل برتری برسند.
اما برخالف انتظارها این تیم دسته سومی آلکویانو 
بود که روی نفوذ خوب علی دیاکیته به گل رسید. 
پس از این بازی، اخبار و آمار عجیبی در رابطه با 
تیم مرموز آلکویانو منتشر شد. نکته جالب درباره 
حریف رئال این است  که کاسانوا که در دقیقه 
۱۱5 گل برتری را وارد دروازه مادریدی ها کرد، یک 
لوله کش نیمه وقت است که در واقع فوتبالیست 
بودن شغل دوم او محسوب می شود. بازیکنی که 
پس از به زانو درآوردن شاگردان زیدان، مورد توجه 

رسانه ها قرار گرفته است.

از ساعت ۱6:45 امروز دو تیم استقالل 
در  نبرد  و ششمین  پنجاه  در  و سایپا 
یکدیگر  مــصــاف  بــه  آزادی  ــاه  ــگـ ورزشـ
ــزارش ســرویــس  ــ ــت. بــه گـ ــ خــواهــنــد رف
مقابل  برتری  با  فکری  ورزش شاگردان 
را  خــود  صدرنشینی  می توانند  سایپا 
ــای خــوب خود  تثبیت کنند و به روزهـ
در لیگ بیستم ادامه دهند و در سوی 
مقابل، برد برای نارنجی پوشان می تواند 
شاگردان صادقی را با توجه به ترافیک 
میانه جدول تا رتبه پنجم جدول نیز باال 
بفرستد؛ پرشی بلند در جدول که البته 
در صــورت پیروزی خــودروســازان مقابل 
استقالل بدست خواهد آمد که باید دید 
در پایان این دوئل، کدام تیم شادمان از 
بازی خارج خواهد شد، البته این احتمال 
هم وجود دارد تا ابراهیم صادقی با تکیه 
بر شگرد همیشگی خود، مدعی دیگری 
را زمینگیر کرده و بازی دو تیم به تساوی 

بینجامد.

فکری: سایپا از همه امتیاز #
گرفته است

در  استقالل  سرمربی  فکری  محمود 

تیمش  بــازی  از  پیش  نشست خبری 
برابر سایپا در هفته دوازدهم رقابت های 
لیگ برتر اظهار کرد: سایپا در این فصل 
نشان داده که می تواند از هر تیمی امتیاز 
بگیرد و از تمام تیم ها امتیاز گرفته است. 
این بــازی بــرای ما سخت اســت. برنامه 
بازی ها طــوری است که فشار روی تیم 
ما زیاد است، اما سایپا از ما استراحت 
بیشتری داشته است. امیدوارم بازیکنان 
ما شرایط روحی و جسمی خود را حفظ 
کرده باشند و با انگیزه وارد بازی شوند 
و به حریف احترام بگذارند و در پایان 
بتوانیم سه امتیاز بازی را بدست آوریم و 

صدرنشینی لیگ را حفظ کنیم.

 صادقی: مقابل استقالل #
بی دغدغه هستیم

به  واکنش  در  سایپا  صادقی،سرمربی 
گفته  که  فکری  محمود  صحبت های 
بود سایپا استراحت بیشتری نسبت به 
استقالل داشته است، اظهار کرد: این 
مسئله برنامه ریزی سازمان لیگ بوده و 
به خاطر بازی های عقب مانده این طور 

برنامه ریزی شده است.
مقابل  سایپا  ــزود:  ــ اف سایپا  سرمربی 
تیم های بزرگ فوتبال بهتری ارائه کرده  
است و امــیــدوارم نتایج بهتری کسب 
کنیم. ما هیچ دغدغه ای نداریم. همه 
بـــازی هـــای لــیــگ ســخــتــی هــای خــاص 

خودشان را دارد. ما در وهله اول باید 
به جوانان  ببریم.  را جلو  اهــداف خود 
خود فرصت دادیم و به این شعار خود 
پایبند هستیم و سعی می کنیم در کنار 
به جای  فوتبال خــوب، شعار ساختن 
خریدن را عملی کنیم و بازیکنان پایه 
خود را در تیم بزرگسال جای دهیم تا 
در سال های بعد بتوانیم عملکرد بهتری 

داشته باشیم.

گل گهر - تراکتور#
در دیگر بازی امــروز گل گهر و تراکتور 
در حالی به مصاف هم می روند که دو 
تیم هفته های توأم با ناکامی را پشت 
سر گذاشته اند و باید در این بازی پیروز 
شوند. شکست سنگین تراکتور مقابل 
استقالل سبب شده پای شجاعی روی 
پوست موز باشد. بازی با تیم قلعه نویی 
کــم صبر  مالک  آخــریــن مهلت  شاید 
باشد.  چمنیان  و  شجاعی  به  تراکتور 
از سوی دیگر ژنرال هم با وجود شروع 
خوب اولیه تیمش دچار نقصان شده و 
اگر نتواند امتیازات خانگی را جارو بزند 

تا میانه های جدول سقوط خواهد کرد

پوگبا در توصیف بازیکن اروگوئه ای منچستر 

مهاجمان کمی مانند کاوانی در جهان وجود دارند
از  منچستریونایتد  مهاجمان  کــرد  تایید  پوگبا  پــل 
کیفیت کاوانی برخوردار نیستند و یونایتد از مهاجم 
۳۳ ساله خود الهام و انگیزه می گیرد. منچستریونایتد 
به  بود  آزاد  بازیکن  که  را  کاوانی   ،۲0۲0 تابستان  در 
خدمت گرفت؛ تصمیمی که اکنون درستی اش اثبات 
شده است. روزنامه سان نوشت: اوله گنار سولسشر، 
سرمربی منچستریونایتد، در تابستان ۲0۲0، تصمیم 
کند.  اضافه  بازیکنان خود  به جمع  را  کاوانی  گرفت 
پایان  به  منچستریونایتد،  به  آمــدن  از  پیش  کاوانی 
قــرارداد خود با پاری سن ژرمن رسیده بود و هفته ها 
قــرارداد  به دلیل  را  بود.بسیاری سولسشر  تیم  بدون 
بستن با مهاجم ۳۳ ساله اروگوئه ای متهم کردند که 
آینده نگری ندارد و خرید کاوانی از نظر بسیاری یک 
اشتباه محض بود. کاوانی اما با به ثمر رساندن پنج 
گل برای شیاطین سرخ، نقش پررنگی در صدرنشینی 
این تیم پس از سال ها در لیگ برتر داشته و تبدیل به 

الگویی برای جوانان یونایتد شده.

تمجید پوگبا از کاوانی#
معتقد  فرانسوی منچستریونایتد،  پوگبا، ستاره  پل 
است که کاوانی کیفیتی را در اختیار منچستریونایتد 
می گذارد که از توان آنتونی مارسیال، مارکوس راشفورد 
پیروزی  در  کاوانی  اســت.  خــارج  گرین وود  و میسون 

به  را  یونایتد  گل  نخستین  توانست  نیز  فــوالم  برابر 
ثمر رسانده و بازی را به تساوی بکشد.پوگبا پس از 
برد برابر فوالم راجع به ادینسون کاوانی گفت:»همه 
ــاالســت و  مــی دانــنــد کــه ادی یــک مــهــاجــم ســطــح ب
مهاجمان کمی مانند او در جهان وجود دارند و ما این 
شانس را داشتیم تا یکی از این 
تیم  در  را  مهاجمان 

سخت  گل ها  این  که  می دانیم  باشیم.  داشته  خود 
ــکــنــان با  ــازی ــن گـــل هـــای مــمــکــن هــســتــنــد. مـــا ب ــری ت
استعدادی مثل مارسیال، رشی و حتی میسون را در 
بیرون محوطه جریمه  از  می توانند  که  داریــم  حمله 
هم شوت کنند و از این قبیل کارها، اما آن ها تجربه 
با  ما  که  می کنم  فکر  نــدارنــد.مــن  را   ادی  کیفیت  و 
بازیکنانی که در حمله داریم یکدیگر را کامل می کنیم 
و ادی می تواند به وضوح کالس کار خود را نشان دهد، 
همان طور که در بازی با فوالم نشان داد. به این گل ها 
ما نیاز داریــم. او همیشه در زمان درست آنجاست 
و در زمــان درســت به تیم کمک 

می کند تا پیروز شود«.

صدرنشینی سخت#
ما  گفت:  شیاطین  صدرنشینی  مــورد  در  پوگبا 
اکنون در صدر جدولیم اما می دانیم که قهرمانی 
در لیگ برتر کار بسیار بسیار سختی خواهد بود. 
و ما می دانیم  زیبا آسان بدست نمی آیند  چیزهای 
که باید برای رسیدن به قهرمانی تالش کنیم. ما االن 
در صدر جدولیم و قهرمانی قرار است بسیار سخت 
باشد. سؤال اصلی این است که چقدر قهرمانی را 
می خواهیم؟ چرا که من فکر می کنم توانایی قهرمان 

شدن را داریم«.

بازیکن ایرانی برایتون از فهرست تیمش برای دیدار مقابل بلکپول 
خارج شد. علیرضا جهانبخش پس از غیبت در دو دیدار اخیرشان 
در لیگ برتر انگلیس مقابل منچستریونایتد و لیدز یونایتد، در بازی 
آینده برایتون برابر بلکپول هم حضور نــدارد. سرمربی برایتون در 
آستانه دیدار جام حذفی مقابل بلکپول اعالم کرد طارق لمپتی و 
علیرضا جهانبخش هنوز چند هفته دیگر به درمان نیاز دارند و در 
شرایط بازی نیستند و برخی دیگر از بازیکنان ازجمله آرون کانولی، 
آدام الالنا و دنی ولبک هم هنوز به صورت کامل بهبود پیدا نکرده اند.

توسعه  گــروه   « نوشته  خــود  اینستاگرام  در  شهرخودرو  سرمربی 
اقتصاد ملل و مديران ورزش دوست آن در رأس آن ها دكتر جوادی 
را افتخار خود  و دكتر خرامهر كه خدمتگزاری به مردم و مشهد 
می دانند در كنار مجموعه بزرگ »شهرخودرو« قرار گرفتند تا بتوانند 
با حمايت خود از تيم ، مديران و مربيان و بازيكنان را در هدفشان 
كه همان خوشحالی هواداران و مردم دوست داشتنی مشهد بوده 
ياری دهند. بی شک حمايت مجموعه های بزرگ اقتصادی از ورزش 

روزهای خوبی را در آينده برای ورزش خراسان نويد خواهد داد.

سید مهدی رحمتیبرایتون
پس از اینکه یورگن کلوپ خبر از روند خوب بهبود ویرژیل فن دایک، 
ستاره لیورپول، داد، حاال این بازیکن پیامی به هواداران خود فرستاده 
است.فن دایک در اینستاگرام خود نوشت: »کار سخت ادامه دارد« 
سرمربی لیورپول، هرچند از به زبان آوردن تاریخی دقیق برای زمان 
بازگشت فن دایک خودداری کرد، اما با خوشبینی در این رابطه صحبت 
کرده است. مدافع هلندی لیورپول در دربی مرسی ساید با خطای شدید 
جوردن پیکفورد، دروازه بان اورتون، دچار مصدومیت رباط صلیبی شد 

و انتظار می رفت که در این فصل نتواند برای لیورپول به میدان برود.

در  جنجالی  اشتباه  از  پــس  ایـــران  فوتبال  باسابقه  داور  کمک 
تقابل ذوب آهــن و نفت مسجدسلیمان تصمیم به خداحافظی 
از عرصه داوری گرفت. در دقیقه ۸0 ذوب آهن توانست توسط 
مجتبی حقدوست به گل برسد، اما این گل از سوی رحیم شاهین 
کمک داور مسابقه آفساید اعالم پس از این اتفاقات جنجالی، 
رحیم شاهین کمک داور با سابقه و 44 ساله فوتبال ایران و اهل 
شهرستان بناب در پیامی اینستاگرامی نوشت: »خداحافظ داوری؛ 

اگر دل کسی را شکستیم، عمدی در کار نبود لطفاً حالل کنید«.

رحیم شاهینویرژیل فن دایک 

تراکتور- گل گهر؛ فرار از ناکامی

آبی ها به غول کش رسیدند

ضد  حمله

حسینی به تمرین استقالل بازگشت
سنگربان استقاللی ها در جلسه تمرین گروهی دیروز شرکت کرد.
به گزارش ایلنا، تیم استقالل تهران در بازی هفته دوازدهم لیگ 
برتر امروز به مصاف سایپا خواهد رفت و آخرین تمرین آبی پوشان 
پیش از این مسابقه در حالی برگزار شد که سنگربان آن ها هم 

حضور داشت.
حسینی پس از بازی با فوالد خوزستان در هفته دوم نیمکت نشین 
در  مظاهری  محمدرشید  فــکــری  محمود  انتخاب  بــا  و  اســت 

مسابقات در قفس توری آبی ها حضور دارد.

مربی گل گهر: 
داور ها با قلعه نویی مشکل دارند

سعید الهویی، مربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان در نشست 
خبری پیش از مصاف با تراکتور در هفته دوازدهم رقابت های لیگ 
برتر گفت: در بازی گذشته دو امتیاز ما را گرفته اند و همچنین 
قضاوت  از  لیگ  تیم های  میان  در  را  ضــرر  بیشترین  گهر  گل 
داوران داشته است. این مربوط به امسال نیست. ما در تیم های 
دیگر هم همین شرایط را داشته ایم. دو فصل پیش سپاهان در 
شرایطی با دو امتیاز لیگ را واگذار کرد، که اشتباهات داوری در 
بازی های حساس  و سرنوشت ساز برعلیه سپاهان بود. این یک 
تصور برای ما ایجاد می کند و آن هم اینکه مشکلی با تیم وجود 
ندارد و با آقای قلعه نویی نیست. این موضوع را هم به کل جامعه 

داوری بسط نمی دهیم.

وکیل بیرانوند: 
شکایت از پرسپولیس ربطی به فیفا ندارد

میزان  بر سر  باشگاه  با  گوید:  بیرانوند می  وکیل   ، سلیمانی 
طلب بیرانوند اختالف داشتیم.بیرانوند حدود پنج میلیارد از 
باشگاه پرسپولیس طلب داشت که درخواست آن را به کمیته 
وضعیت فدراسیون فوتبال ارائه کرد تا به آن رسیدگی شود.
یکی، دو بار با مدیران جدید و قدیم باشگاه پرسپولیس جلسه 
داشتیم اما به نتیجه نرسیدیم و به همین دلیل ترجیح داده 
شد تا طلب بیرانوند را از کمیته وضعیت پیگیری کنیم.وی در 
پایان گفت: درواقع شکایت ما  از پرسپولیس ربطی به فیفا 

ندارد و برخی در حال شیطنت هستند .

هر 45 دقیقه یک گل
قعرنشینی لیگ برتر در آسیا و دنیا

لیگ برتر فوتبال ایران از لحاظ میانگین گل زده، در میان بدترین 
لیگ های آسیا و جهان قرار گرفته است و اولویت داشتن تفکرات 
دفاعی سبب شده تا شرایط نگران کننده ای در لیگ های ایران 
ایجاد شده باشد.این گزارشی در مورد آمار گلزنی ۱۱ هفته ابتدایی 
لیگ بیستم است؛ جایی که سپاهان با ۱۷ بار گلزنی بهترین خط 
هجومی را در اختیار دارد و تیم های دیگر نظیر استقالل و گل گهر 
پشت سر این تیم قرار دارند. آمار اما جایی نگران کننده می شود 
که تیم های پایینی جدول رده بندی و حتی تیم هایی که نزدیک به 
رتبه های باالیی جدول قرار دارند، آمار خوبی در این زمینه ندارند.
ایرنا گزارش می دهد که در واقع پس از گذشت ۸6 مسابقه که 
حدود ۷۷40 دقیقه به طول انجامیده، شاهد به ثمر رسیدن ۱69 
گل بوده ایم. یعنی به طور متوسط درحدود هر 45 دقیقه شاهد به 

ثمر رسیدن یک گل در باالترین سطح فوتبال کشورمان بوده ایم.

 واکنش هافبک گل گهر
 به پیشنهاد استقالل

در روزهـــای گذشته گمانه زنــی هــای زیــادی دربـــاره حضور برخی 
بازیکنان تیم های دیگر در استقالل مطرح شده است. یکی از این 
بازیکنان علی علیزاده هافبک وسط تیم گل گهر سیرجان است. 
علیزاده در پی شایعات مطرح شده در صفحه شخصی اش به 
موضوع پیوستن به استقالل واکنش نشان داد. او نوشت: »سالم 
عرض می کنم خدمت هواداران خوب باشگاه بزرگ استقالل؛ واقعاً 
پوشیدن لباس استقالل آرزوی هر فوتبالیستی است. ولی دوستان، 
من با باشگاه خوب گل گهر سیرجان تا انتهای فصل قرارداد دارم و 
این انتقال بستگی به نظر باشگاه و امیرخان قلعه نویی دارد که واقعاً 

مثل پدر برای بازیکنانشان دلسوز هستند«.

 اسامی بازیکنان دعوت شده
 به تیم ملی فوتسال

ملی  تیم  سرمربی  الشریعه،  ناظم  ورزش  سرویس  گــزارش  به 
فوتسال اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی را اعالم کرد 
و بازیکنان تیم ملی باید ۷ بهمن خود را به کادر فنی تیم ملی 

معرفی کنند  بازیکنان دعوت شده به این شرح هستند:
سعید مومنی، حمزه کدخدایی، مسلم اوالدقباد )مس سونگون 
ورزقان( فرهاد توکلی، علی اصغر حسن زاده)گیتی پسند اصفهان( 
البرز(  شیرپور)مقاومت  کیانوش  عزتی،  مرتضی  هــادی شجاع، 
آرا مشهد(  تهران( بهمن جعفری)فرش  ره انجام)راگا  حمیدرضا 
مراد  الوند(  جاوید)کراپ  مهدی  افشار،  سعید  عظیمی،  بهزاد 
مهدی  طاهانعمتیان،  پــرکــاس،  سینا  ســـاری(  ناظری)شهروند 

کریمی)سن ایچ ساوه( حسین طیبی)بنفیکا پرتغال(.

 قضاوت خراسانی ها 
در لیگ برتر فوتبال بانوان

لیگ برتر  در  خراسانی،  داوری  کوبل  یک  بــار  نخستین  ــرای  ب
کوبل  ورزش  سرویس  گــزارش  به  کــرد.  قضاوت  بانوان  فوتبال 
داوری خراسانی شامل مهسا محمدجانی به عنوان داور، انسیه 
به  یوسف آبادی  سمانه  و  اول  داور  کمک  عنوان  به  مافی نژاد 
عنوان کمک داور دوم دیدار امروز تیم های ذوب آهن اصفهان 
و همیاری آذربایجان غربی از سری رقابت های لیگ برتر فوتبال 

بانوان را قضاوت کردند.

منهای فوتبال

لیگ برتر فوتبال ایران

استقالل - سایپا
 شنبه 4 بهمن -  16:45 از شبکه سه

لیگ برتر فوتبال ایران

گل گهر سیرجان  - تراکتورسازی
 شنبه 4 بهمن -  15:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

رئیس هیئت دوومیدانی استان مرکزی:
اجازه برگزاری بازی آلومینیوم - پرسپولیس 

را نمی دهیم
رئیس هیئت دوومیدانی استان مرکزی گفت: بد قولی باشگاه 
آلومینیوم اراک در ارتباط با عدم پرداخت بدهی معوقه به این هیئت 
ادامه دارد و اجازه برگزاری بازی با پرسپولیس را نمی دهیم. مجید 
فروتن نیا در گفت وگو با مهر اظهار کرد: با رایزنی مسئوالن استانی 
و اداره کل ورزش و جوانان تا پایان دی ماه به باشگاه آلومینیوم برای 
پرداخت بدهی مربوط به اجاره استادیوم امام خمینی)ره( فرصت 
دادیم اما، همان طور که پیش بینی می شد، برای سومین بار باشگاه 
آلومینیوم به وعده و قول خود عمل نکرد.وی افــزود: در صورتی 
که باشگاه آلومینیوم بدهی خود را تا پیش از دیدار با پرسپولیس 
پرداخت نکند، اجازه حضور تیم ها در استادیوم را نخواهیم داد.
گفتنی است، روز دوشنبه ششم بهمن ماه تیم پرسپولیس تهران 
بــرای دیــدار هفته دوازدهـــم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور 

میهمان تیم آلومینیوم اراک است.

 قهرمانی ارتش 
در مسابقات یادواره شهید سلیمانی

تیم فوتسال ارتش جمهوری اسالمی ایران در دومین دوره مسابقات 
فوتسال یادواره شهید سپهبد سلیمانی که به میزبانی ارتش برگزار 
شد، بر سکوی قهرمانی ایستاد. به گزارش روابط عمومی ارتش، 
این رقابت ها با حضور ورزشکاران باالی 40 سال در قالب تیم های 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، مجلس شورای اسالمی، وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح، بیمه حکمت صبا و وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات به میزبانی سازمان تربیت بدنی بدنی ارتش از 
تاریخ ۲۳ دی ماه آغاز و چهارشنبه شب با برگزاری مسابقه فینال و  
مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد.در این مسابقات،  تیم ارتش 
جمهوری اسالمی ایران به مقام نخست دست یافت و  تیم های 
پشتیبانی  و  دفــاع  وزارت  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 

نیروهای مسلح هم به ترتیب دوم و شوم شدند.

مربیان لیگ والیبال، آنالیزورهای تیم ملی
والدیمیر آلکنو به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال ایران انتخاب 
شد تا هدایت ملی پوشان در رقابت های لیگ ملت ها و المپیک 
را برعهده داشته باشد. وی در همان ابتدا توماس توتولو، مربی 
ایتالیایی را به عنوان دستیار اول خود به فدراسیون ایران معرفی کرد 
و این پیشنهاد مورد تأیید مسئوالن فدراسیون هم قرار گرفت. پس 
از آن بحث دستیاران ایرانی آلکنو مطرح شد و در این مدت حرف 
و حدیث های زیادی به گوش رسید.در روزهای گذشته محمدرضا 
داورزنی با دعوت از پیمان اکبری، رحمان محمدی راد، محمدرضا 
تندروان و سعید رضایی جلسه ای را با حضور آن ها برگزار کرد. در 
این جلسه مقرر شد که این مربیان کار خود را به عنوان دستیاران 

ایرانی آلکنو روس آغاز کنند.

 قضاوت کوبل داوری هندبال ایران 
در قهرمانی جهان

کوبل داوری هندبال ایران دیدار حساس آرژانتین و ژاپن از سری 
مسابقات قهرمانی مردان جهان به میزبانی مصر را سوت زدند.

در نهمین روز از مسابقات هندبال قهرمانی جهان مصر دو تیم 
ژاپن و آرژانتین به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲۸ بر ۲4 
به سود آرژانتین به پایان رسید.کوبل داوری هندبال ایران متشکل 
از علیرضا موسویان و مجید کالهدوزان قضاوت این دیدار حساس 
را به عهده داشتند. به گزارش ایسنا، کوبل داوری هندبال ایران 
بیش از این و در مرحله مقدماتی نیز چند دیدار را سوت زدند.

بیست و هفتمین دوره از مسابقات هندبال قهرمانی جهان مردان 
از ۲4 دی به میزبانی مصر و با حضور ۳4 تیم و در هشت گروه  
آغاز شد. با پایان مرحله مقدماتی ۲4 تیم صعود کننده به مرحله 
اصلی مسابقات مشخص شدند. اکنون ۲4 تیم حاضر در گروه 

اصلی در حال رقابت هستند.

بدنسازان قهرمان کشور در کیش
جزیره کیش از سوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به عنوان 

میزبان چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور معرفی شد.
پس از اینکه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به صورت مکتوب 
مجوز برگزاری مسابقات قهرمانی کشور را از فدراسیون پزشکی 
ورزشی دریافت کرد، تصمیم گیری در رابطه با انتخاب مکان و 
زمان این مسابقات وارد مرحله نهایی شد. بعد از بررسی های 
صورت گرفته و با توجه به بازدیدی که رئیس فدراسیون از امکانات 
جزیره کیش داشت، این جزیره به عنوان میزبان چهاردهمین دوره 
مسابقات قهرمانی کشور در روزهای ۱۳ لغایت ۱5 اسفندماه معرفی 
شد. به گزارش فارس، این رقابت ها در رشته های پرورش اندام، 
فیزیک، بادی کالسیک، فیزیک کالسیک و ماسکوالر فیزیک و 
در سه رده سنی جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان برگزار خواهد 
شد. گفتنی است؛ مسابقات قهرمانی کشور در جزیره کیش بدون 
حضور تماشاگران و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی ابالغی 

از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار می شود.
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ادب و هنرادب و هنر

خبر

 نمایشگاه کتاب مجازی؛ 
دو امیدواری و یک ترس

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران چهارشنبه یکم بهمن ماه 
کار خود را آغاز کرد. این نمایشگاه با همکاری مؤسسه خانه کتاب و 
ادبیات ایران و شرکت پست جمهوری اسالمی  قرار است تجربه ای 
تازه و ویژه را در تاریخ نشر ایران رقم بزند و از این لحاظ، یک اتفاق 
قابل توجه در این حوزه است و چشم های نگران اصحاب قلم به 

چگونگی استقبال مردم از این نمایشگاه دوخته شده است.
در ایــن میان، دو امــیــدواری و یک تــرس در خصوص نمایشگاه 
احساس می شود که به نظر می رسد مسئوالن وزارت ارشاد و نیز 
ناشران و دست اندرکاران این حوزه باید به آن ها توجه ویژه ای داشته 

باشند.
امیدواری اول به این است که نمایشگاه بتواند بخشی از زیان 
سنگین ناشران در سال سیاه کرونا را جبران کند. امسال، سالی 
سخت و رنــج آور برای ناشران بود و آنان مانند بسیاری از کسب 
و کارها به دلیل شیوع بیماری منحوس کرونا، نتوانستند فعالیت 
عادی خود را انجام دهند و گرانی های پی در پی اقالم چاپ و کاغذ 
نیز مزید بر علت شد. دوری ناخواسته مردم از کتاب فروشی ها و 
نیز مشکالت در انجام فعالیت های چاپخانه ها، موجب شد این 
سال به یکی از سال های سخت و تاریخی در نشر تبدیل شود. 
جذابیت هایی که برای نمایشگاه ایجاد شده است شاید بتواند 

بخشی از این زیان سنگین را جبران کند.
امیدواری دوم این است که این شکل برگزاری نمایشگاه سبب 
می شود دغدغه همیشگی کارشناسان حوزه نشر درباره بازگرداندن 
نمایشگاه کتاب تهران به ریل اصلی و تبدیل کردن آن از فروشگاه 
بزرگ به نمایشگاه بین المللی صورتی واقعی به خود بگیرد. چه 
بخواهیم و چه نخواهیم فروش کتاب در نمایشگاه مهم ترین بخش 
درآمدی ناشران ایران است و شاید با استمرار این شکل از برگزاری 
نمایشگاه در دوره های 6 ماهه یا یکساله بتوان بخش فروش را به 
نمایشگاه مجازی منتقل کرد و از فرصت نمایشگاه فیزیکی که در 
زمان رفع خطر کرونا به وجود خواهد آمد برای استفاده از ظرفیت های 
نمایشگاه بهره برد. در این صورت نمایشگاه فیزیکی به محلی برای 
آشنایی مخاطبان با دستاوردهای صنعت نشر، گفت وگو و دیدار 
حضوری با نویسندگان و مترجمان و دیگر چهره های فرهنگی و عقد 
قراردادهای داخلی و بین المللی میان اصحاب قلم و ناشران تبدیل 

خواهد شد.
اما یک ترس هم در این میانه همچنان حضور دارد و آن اینکه 
برگزاری نمایشگاه مجازی و باز کردن شیر یارانه های دولتی همچنان 
ناشران ما را دست نگر دولــت نگه دارد و از ایجاد بــازار واقعی و 
رقابتی نشر در کشور جلوگیری کند. باید اعتراف کرد در همه این 
سال ها آنچه به عنوان حمایت دولت از صنعت نشر تبلیغ شده، 
در بخش های زیــادی به ایجاد شبه  ناشران کتاب ساز، وام بگیر و 
رانتی منجر شده است. حجم بی سابقه ناشرانی که با هیچ معیاری 
ناشر نیستند و کتاب هایی بــازاری و بــی ارزش را منتشر می کنند، 
نشان دهنده بی ثمر بودن سیاست های یارانه ای حمایتی در کشور 
است. نمایشگاه مجازی کتاب باید راه امید این ناشران را ببندد 
و به ناشران ایرانی این پیام را بدهد که زمان آن رسیده است از 
چارچوب های سنتی و تاریخ گذشته در تولید، انتشار و توزیع کتاب 
دست بکشند و فناوری های جدید در این عرصه را به رسمیت 

بشناسند و به بازارهایی وسیع تر و جدیدتر فکر کنند. 

کتاب »دستور مقدماتی نِی« توسط 
انتشارات ماهور منتشر شد 

کتاب »دستور مقدماتی نِی« اثر سیامک 
جهانگیری به تازگی در ۲۰۸ صفحه قطع 
ــزار تــومــان توسط  رحــلــی و بــهــای ۹۵ هـ
انتشارات مؤسسه فرهنگی - هنری ماهور 
منتشر شده اســت. این کتاب از هفته 

آینده روانه کتاب فروشی ها می شود.
به گزارش مهر، ساز نی با وجود ساختارِ 
بـــه   ظــاهــر ســـــاده، دارای  آکــوســتــیــکــیِ 
صدا  تولید  در  بسیار  پیچیدگی  های 

و اجرای کارگان موسیقی دستگاهی است. به   دلیل وجود همین 
پیچیدگی  ها، آموزشِ این ساز، به   منظورِ کسب مهارت در اجرای 
کارگان موسیقی ایرانی با بهره  برداری از توانایی  های بالقوه و بالفعلِ 
این ساز، باید مبتنی بر روشی هدفمند و برنامه  ریزی   شده باشد. 
کتاِب حاضر که دستورِ مقدماتیِ آمــوزش این ساز است، تالش 
می  کند با در نظر گرفتنِ این موارد، توانایی  های اولیه   هنرجو را تقویت 

کرده او را برای نواختنِ بخش  های دشوارتر آماده کند.
برحسب این ضــرورت، این کتاب در دو بخش طراحی و نوشته 
شده است: در بخش نخست به فراگیری ظرفیت  های تکنیکی 
ساز به   لحاِظ صدادهی و انگشت  گذاری، آشنایی با قواعد نوشتاریِ 
زبانِ موسیقی، شناخت عالئم و کاربرد آن ها با نگاه به ساختار، 
انطباق  و  دستگاهی  موسیقیِ  مایه  های  و  دانگ  ها  ترکیب  بندیِ 
آن ها با سازِ نی پرداخته شده است. بخش دوم بر اجرای کارگانِ 
موسیقی در فرم  های رایجِ سازی و آوازی، به   منظورِ بهره  برداری از 
خصوصیات  سازِ نی و ترکیبِ آن ها و نیز شناختِ محتوای موسیقیِ 
دستگاهی متمرکز است.  سیامک جهانگیری؛ آهنگساز، نوازنده نی 
و سرپرست گروه موسیقی »همنوازان دلگشا« است. او از جمله 
شاگردان مجید کیانی و داریوش طالیی بوده است و در نوازندگی 
ساز کالرینت نیز تخصص دارد. »همنواز: ۱۸ قطعه برای همنوازی 
ساز نی و سازهای کالسیک ایران«، »ردیف آوازی به روایت استاد 
محمود کریمی« و »۲۴ چهار مضراب از استاد ابوالحسن صبا« از 

دیگر کتاب های منتشر شده اوست.

 جوادشیخاالسالمی  از نخستین روزهایی 
که همه متوجه شدیم کرونا جدی شده و 
به این زودی ها دست از سرمان برنخواهد 
کتاب  نمایشگاه  فیزیکی  برگزاری  داشــت، 
تــهــران در هــالــه ای از ابــهــام و پرسش قــرار 
افتاد و نمایشگاه  اتفاق هم  گرفت. همین 
اردیبهشت  در  مــعــمــوالً  کــه  تــهــران  کــتــاب 
افتاد.  تعویق  بــه  مــدام  بــرگــزار می شد  مــاه 
در شرایط  نمایشگاه  بــرگــزاری  بــدون شک 
پروتکل های  وجـــود  بــا  و  کــرونــا  همه گیری 
امکان پذیر  بهداشتی،  حساس  و  سخت 
که  داشتیم  را  ناشرانی  طرفی  از  اما  نبود، 
یک سال زحمت کشیده بودند تا چکیده 
کار و تالش خودشان را در نمایشگاه عرضه 
ترغیب  را  ارشــاد  وزارت  کنند. همین مهم 
بــرای  را  کــتــاب  مــجــازی  نمایشگاه  تــا  کــرد 
یکم تا ششم بهمن  ماه تدارک ببیند. این 
۵۰درصــد  از  بیشتر  که  تاکنون  نمایشگاه 
زمــان خود را سپری کــرده مــورد نقد و نظر 
گرفته  قــرار  کشور  کتابفروشان  و  نــاشــران 

است.

دو روز اول، حتی یک نسخه #
کتاب هم نفروختیم

مدیر  حــقــی،  محمد 
نــشــر »کــتــابــســتــان« 
دربــــاره تــجــربــه ای که 
بــرگــزاری  در روزهــــای 
نــمــایــشــگــاه مــجــازی 
ــوده،  بــا آن روبـــــه رو بـ
تــا به  کــتــاب  مــی گــویــد: نمایشگاه مــجــازی 
حــال بــرای مــا تجربه خوبی نــبــوده اســت. 
همچنین در گروه تخصصی که در تلگرام 
آن  در  نویسندگان  و  نشر  اهالی  و  داریــم 
این است که  نظرات  ــد، عمده  دارن حضور 
اســت.  نــبــوده  رضایتبخش  اصـــالً  شــرایــط 
بــرای خود ما  نمایشگاه  و سایت  سیستم 
در روزهــای اول کامالً مختل بود و فروشی 
از ۵۰درصد  اکنون بیشتر  نداشتیم. یعنی 
هنوز  امــا  شـــده،  تــمــام  نمایشگاه  زمـــان  از 
سیستم باال نیامده یا دچار مشکل است. 
مشکل  دچــار  کتاب ها  کــردن  جست وجو 
در سایت  ناشران  اختصاصی  پنل  اســت، 
خراب است و  اطالعاتی که از ما در سایت 
قرار گرفته مغشوش و غلط است؛ مثالً یکی 
از کتاب های ما چاپ پانزدهم است ولی در 
سایت چاپ اول آن را نشان می دهد و با 
قیمت چاپ اول خود یعنی ۱۸ هزار تومان 
عرضه شده اســت. همچنین بــرای بعضی 
کتاب های ما که ۵۰ هزار تومان قیمت دارند 
در سایت ۵۰ هزار ریال ثبت شده است. از 
این نوع اشتباه ها در سایت زیاد وجود دارد.
بودم در  امیدوار  اینکه »من  بیان  با  حقی 
این نمایشگاه اتفاق های خوبی رقم بخورد«، 
افزود: با وجود این متأسفانه چند روز اول 
می دانم  البته  اســت،  نبوده  امیدوارکننده 
که دیکته ننوشته غلط نــدارد. به هر حال 
مسئوالن کاری را شروع کرده اند و امیدواریم 
در ادامه بهتر بشود. ولی تاکنون راضی کننده 
نبوده است. یکی از ناشران مهم و مطرحی 
که در نمایشگاه کتاب ۵۰۰ میلیون تومان 
گـــردش مــالــی داشــتــه بــه مــن مــی گــویــد در 
روزهای اول و دوم نمایشگاه حتی یک جلد 
هم نفروخته ام. همین نشان می دهد دیگر 

ناشران هم فروش خوبی نداشته اند. 
اینکه  بــه  پاسخ  در  کتابستان  نشر  مدیر 
نمایشگاه  زمــان  افزایش  فعلی،  شرایط  با 

مجازی را به وزارت ارشاد پیشنهاد می کنید 
یا نه، بیان کرد: اگر سازوکار همین است، 
نیست، چون  زمـــان  افــزایــش  بـــرای  دلیلی 
زیرساخت سایت و نمایشگاه در چهار پنج 
روز قابل ارتقا و اصالح نیست. ضمناً یک 
نگرانی دیگر هم هست که نمایشگاه نباید 
بیش از اندازه طول بکشد، چون اگر طوالنی 
شود به شبکه توزیع کتاب و کتابفروشان 
آسیب جدی می زند و سبب می شود آن ها 
نتوانند به تعهدات و چک هایشان رسیدگی 
کنند. بازار نشر و توزیع آن یک چرخه کامل 
است و باید همه اضالع آن را مورد توجه 

داشت. 

نمایشگاه کتاب تبلیغات خوبی #
نداشته است

نمایشگاه  از مشکالت جدی سایت  یکی 
اشتباه های ریز و درشِت فراوان در اطالعات 
کتاب هاست. بسیاری از عالقه مندان کتاب 
سایت  در  نظرشان  مــورد  کتاب  یافتن  در 
اینکه  به  پاسخ  در  حقی  نبوده اند.  موفق 
اتــفــاق چیست، گــفــت: مدتی  ایــن  دلــیــل 
اطالعات  بــرای  نمایشگاه  شــروع  از  پیش 
کتاب ها به ناشران فراخوان داده بودند ولی 
کتاب  مجازی  نمایشگاه  اصلی  دیتابیس 
و سایت، دیتای خانه کتاب است. ارشاد 
فراخوان زده بود ولی اطالعات خاصی هم 
مشکالت  دلیل  همین  به  نگرفتند،  ما  از 
ــادی در ســایــت بــه وجـــود آمـــده اســت.  زیـ
خود من اگر بخواهم عملیات بزرگی مثل 
نمایشگاه کتاب را انجام بدهم، مجموعه ای 
می دهم  انجام  را  کوچک  عملیات های  از 
و  کنم  خطاگیری  عملیات  فــرایــنــد  از  تــا 
مشکالت کار را بفهمم. به نظر من در این 
است.  نیفتاده  اتفاقی  چنین  نمایشگاه 
تبلیغات  مــاجــرای  در  نــه  دلیل  همین  بــه 
روند  در  نه  افتاد،  خوبی  اتفاق  نمایشگاه 
پیش  ماه  چند  از  ناشران  ما  آن.  برگزاری 
نمایشگاه خبر  برگزاری  از  به طور ضمنی 
مــردم هستند  که  کار  اصل  ولی  داشتیم، 
اطالع رسانی خوبی هم  و  نداشتند  اطالع 

انجام نشد.
این ناشر دربــاره واکنش سرد تلویزیون به 
نمایشگاه، بیان کرد: ارشاد باید با تلویزیون 
ــواع  انـ تــا  مـــی داشـــت  بین بخشی  تــفــاهــم 

برنامه های کوچک و بزرگ درباره نمایشگاه 
و درباره کتاب و نشر تدارک دیده می شد. 
ارشـــاد  وزارت  تبلیغات  ــه  ب مــی کــنــم  فــکــر 
بسنده کرده بودند که اصالً کافی نیست. 
و  برنامه  تهران صدها  کتاب  نمایشگاه  در 
گــزارش و پخش مستقیم وجود داشت تا 
حال و هوای کتاب را به مردم منتقل کند، 

ولی در این دوره این اتفاق نیفتاده است. 

امکان برگزاری نمایشگاه کتاب به #
صورت فیزیکی وجود دارد

از حقی درباره پیشنهادش درباره برگزاری 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اوایل 
سال آینده پرسیدیم که بیان کرد: من فکر 
می کنم اگر شرایط کرونا یک مقداری بهتر 
شد، مثل حاال که شرایط تقریباً مناسبی 
نمایشگاه  فیزیکی  برگزاری  امکان  اســت، 
تغییرات.  مــقــداری  با  منتها  دارد،  وجــود 
یک  دارد؛  بخش  چند  کــتــاب  نمایشگاه 
ــاشــران  بــخــش رویــــدادهــــا، یـــک بــخــش ن
ــودک و  ــاشــران دانــشــگــاهــی، کـ عــمــومــی، ن
نوجوان و بخش خارجی. می توانند این ها 
را بخش بخش و از نظر زمانی به صورت 
پشت سر هم برگزار کنند. یعنی یک هفته 
نمایشگاه  هفته  یک  عمومی،  نمایشگاه 
کتاب های دانشگاهی و به همین ترتیب تا 
را  غرفه ها  می توانند  شرایط  این  در  آخــر. 
مشتری ها  تراکم  حجم  تا  بگیرند  بزرگ تر 
کمتر شود. چون خیلی ها که به نمایشگاه 
و  کــودک  بخش  ــرای  ب مثالً  فقط  می آیند 
به بخش عمومی  نوجوان می آیند و اصالً 
نمی آیند. مثالً خود من که هنوز فرزندانم 
به سمت  نرسیده اند، اصالً  به سن کتاب 
بــه بخش  نــمــی روم، فقط  کــودکــان  بخش 
عمومی می روم و به بخش های دانشگاهی 
و کمک آمــوزشــی و ایــن هــا هــم نــمــی روم. 
ــا کمی  ب هــســتــنــد.  طـــور  خــیــلــی هــا همین 
برنامه ریزی و هزینه می توانند نمایشگاه را 
به همین صورت و به طور فیزیکی برگزار 
کنند. بر پایه آمار ما ۵ میلیون بازدیدکننده 
که  طرحی  بــا  ــم.  داریـ کتاب  نمایشگاه  از 
عرض کردم می توانیم این ۵ میلیون را در 
پنج  در  نمایشگاه  کنیم.  تقسیم  ماه  یک 
تا پنج روز برگزار شود و آن ۵ میلیون در 

۲۵روز سرشکن شوند.

با این طرح کتابفروشی ها دوباره #
تعطیل شدند

یکی از بخش های اصلی نشر که در برگزاری 
نمایشگاه مجازی کتاب هیچ توجهی به آن ها 
نشده، کتابفروشان هستند. در صحبتی که 
با یکی از کتابفروشان مطرح تهران داشتیم، 
کتاب  مــجــازی  نمایشگاه  کــه  شــد  مشخص 
ــرده اســت.  ــا وارد کـ آســیــب فــراوانــی بــه آن هـ
ــاره نقدهایی که  ــ ــن فــعــال حـــوزه کــتــاب درب ای
کتابفروشان به نمایشگاه مجازی کتاب دارند، 
بیان کــرد: ما به خاطر کرونا دو ســال خیلی 
ســخــت داشــتــیــم و آســیــب زیــــادی دیــدیــم. 
داشتیم  تازگی  به  ما  که  شرایطی  چنین  در 
ــع و جبران  ــن یــک ســال را رف آســیــب هــای ای
می کردیم، مسئوالن وزارت ارشاد با این طرح 
در  کــردنــد.  تعطیل  را  کتاب فروشی ها  دوبـــاره 
حالی که کسب و کار ما داشت جان می گرفت، 
دوباره ما را وارد شوک تازه ای کردند. جای این 
بود که برای این نمایشگاه نقشه و برنامه ای 
می ریختند که هم کتابفروش و هم ناشر سود 
ببرند. این طور نباشد که تمام فروش و سود 

نمایشگاه به یک سمت برود.
از  کــه  مــیــزان آسیبی  ایــن کتابفروش دربـــاره 
برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب به کتابفروشان 
یک  به  ناگهان  ما  ــروش  ف گفت:  وارد شــده، 
ســوم و یــک چــهــارم تبدیل شــده کــه آسیب 
خیلی زیادی است. معلوم نیست دوباره چه 
زمانی وضعمان بهتر شود و بتوانیم آسیب ها 
همین  دارم  شک  من  البته  کنیم.  مرتفع  را 
نمایشگاه به سود ناشران هم تمام شود. چه 
کتاب  نمایشگاه مجازی  که  ضرورتی داشــت 
را به این صورت طراحی و پیاده کردند؟ مگر 
چه  کتاب  زمستانه  و  پاییزه  طرح های  همان 
با  بود همان طرح ها  بهتر  مشکلی داشتند؟ 
حمایت و جدیت بیشتری اجرا می شد تا هم 
کتابفروشان خلوت  و هم  کنند  ناشران سود 
نشوند. اکنون سایت های فروش اینترنتی کتاب 
دارند نقش نمایشگاه کتاب را انجام می دهند. 
ایــران باشد می تواند با  هر کس در هر جای 
یک هزینه کمی کتاب های مورد نیازش را تهیه 
کند. از این نظر عدالت توزیعی و فرهنگی هم 
رعایت شده است؛ چون همه که نمی توانستند 
به تهران بیایند و در نمایشگاه شرکت کنند. 
طرح های پاییزه و زمستانه کتاب این دولت که 
از دولت های گذشته هم بهتر بود، به چرخه 

نمی زد  آسیب  کشور  کتاب  ــروش  ف و  تــوزیــع 
می کرد.  پیدا  ــه  ادامـ شکل  همین  بــه  باید  و 
نمایشگاه  در  کــه  را  هزینه ای  می توانستند 
مجازی کتاب خرج کردند به همان طرح های 

پاییزه اختصاص می دادند.

نمایشگاه کتاب باید نمایشگاه شود #
نه فروشگاه

این فعال حوزه کتاب و نشر با انتقاد به نوع 
به  منجر  که  تهران  کتاب  نمایشگاه  برگزاری 
حاشیه رفتن کتاب فروشی های کشور می شود، 
این  پیشنهادم  کلی  طــور  به  من  داد:  ادامـــه 
است که این نمایشگاه باید مثل تمام اصناف 
نه  تبدیل شــود،  حــرفــه ای  نمایشگاه  به یک 
نمایشگاه  پیش  هفته  فــروشــگــاه. چند  یــک 
نمی آید  ــود. هیچ کس  ب چــاپ  و  بسته بندی 
در این نمایشگاه پالستیک بفروشد یا مردم 
از آنجا جعبه و مشما بخرند. تازه  نمی آیند 
هزینه ورودی هم داشت تا بتوانی جدیدترین 
نوآوری شرکت ها را ببینی. نمایشگاه کتاب باید 
تبدیل به نمایشگاه چاپ و نشر کتاب شود 
تا ناشران بتوانند در آن با بهترین چاپخانه ها 
قرارداد ببندند. ایده آل این است و نباید در آن 
حتی یک جلد کتاب هم فروخته شود. فعاالن 
این حوزه باید بیایند تا آخرین دستاوردهای 
این بیزینس را ببینند. امسال که نمایشگاه 
کتاب به طور فیزیکی برگزار نشد بهترین زمان 
برای انجام دادن این کار بود. امیدوارم روزی به 
این سمت حرکت کنیم و یک نمایشگاه چاپ 
و نشر داشته باشیم که به پیشرفت و به روز 

شدن صنعت نشر ما منجر شود.

انصراف نشر هرمس به خاطر #
حمایت از کتابفروشان

یکی  که  هرمس  نشر 
و  مـــطـــرح  نـــاشـــران  از 
مــهــم کــشــور مــاســت، 
بود  ناشرانی  انــدک  از 
که به دلیل حمایت از 
شبکه  و  کتابفروشان 
توزیع کتاب از شرکت در نمایشگاه مجازی 
کتاب خودداری کرد. سعید دمیرچی، مدیر 
گفت:  تصمیم  ایـــن  ــاره  ــ دربـ هــرمــس  نــشــر 
کــتــابــفــروشــان در ایـــن یـــک ســـال ســـه بــار 
وقتی  نداشتند.  فــروشــی  و  شدند  تعطیل 
صحبت  کتابفروشان  از  تا  دو  یکی  با  من 
نمایشگاه  که  وقتی  از  شــدم  متوجه  کــردم، 
مــجــازی کتاب شــروع شــده مــیــزان مراجعه 
ما سعی  است.  کمتر شده  بسیار  آن ها  به 
کــردیــم مثل دوســتــان نــاشــر دیــگــری کــه در 
جایی  تا  نکردند  شرکت  مجازی  نمایشگاه 
که می توانیم از همین کتابفروشان حمایت 
کتابفروشان  این  سال  طول  در  کنیم، چون 
ما  بــا  و  می گیرند  کــتــاب  مــا  از  کــه  هستند 
ارتباط  در  پخش  مؤسسه های  واســطــه  بــه 
این  چــون  گرفتیم  تصمیم  هم  ما  هستند. 
دوستان در طول سال از ما خرید می کنند، 
نکنیم.  شرکت  مــجــازی  نمایشگاه  ایــن  در 
نکردن  شــرکــت  ــن  ای بــا  اســت  ممکن  البته 
بخشی از فروش نقدی خودمان را از دست 
بدهیم اما از آن طرف خیالمان راحت است 
که کتابفروشان در طول سال خریدهایشان 
آقای  با  من  البته  داشــت.  ما خواهند  از  را 
کتابفروشان  به  آسیب  دربــاره  دکتر جوادی 
طرح  ما  گفتند  ایشان  که  داشتم  صحبتی 
از کتابفروشان خواهیم داشت که  حمایتی 

در زمان خودش اعالم می کنیم.

تازه های نشرتازه های نشر

از سوی نشر شهید کاظمی

کتاب داستانی حضرت هاجر h منتشر شد
رمانی خواندنی از داستان زندگی یک خبرنگار

استقبال مخاطبان از »کشتن کتابفروش« 
داستانی همسر حضرت  زندگی  »سعی هشتم«؛ 
ابراهیم )ع( جناب هاجر )س( _  توسط انتشارات 

شهید کاظمی روانه بازار شد.
یکی از زنان بزرگ و مؤمن در تاریخ که به عنوان 
الگویی برای زنان و مردان مؤمن، صبور و پرهیزکار 
اســت.  )س(  هــاجــر  حــضــرت  مــی شــود،  شناخته 
ابراهیم)ع(  حضرت  همسر  عنوان  به  که  بانویی 
می شود.  شناخته  )ع(  اسماعیل  حضرت  مــادر  و 
ایمانی  دارای  عظیم الشأن  و  گرانقدر  بانوی  ایــن 
نیازمند  آن  مراحل  و  درجــات  که شناخت  اســت 
تا  اوســت  زندگی  و سبک  با سیره  عمیقی  انــس 
بدانیم چگونه یک زن به همراه کودک خردسالش 

و گیاهی  وارد سرزمین بی آب  تنهایی  به 
برابر  در  اینکه  بـــدون  مــی شــود، 
امر و اراده خدای متعال بهانه ای 
بگیرد و عذری بیاورد. ایمانی که 
زمینه پرورش فرزندی شد که به 
عنوان ذبیح هللا شناخته می شود 
پیغمبر  که  بدانیم  باید  البته  و 
آن  نــســل  از  نــیــز  )ص(  ــالم  اســ
ما  تصور  اســت.  گرانقدر  بانوی 
این است که رسیدن به درجات 
واالی قدسی و تقرب به پروردگار 
هستی از ما انسان های معمولی 
افــرادی  دور اســت، امــا هستند 
ــه خــواســتــنــد و تــوانــســتــنــد.  کـ

بود  مترود  کنیزی  ظاهر  به  که  بانویی  آن  هاجر، 
که  بــرداشــت  گــام  توحید  راه  در  خالصانه  چنان 

قدمگاهش معبر انبیا و اولیا شد.
چون  را  »آب  می خوانیم:  کتاب  از  قسمتی  در 
چشمه ای جاری بر فراز تپه ای می بینم که بارها 
شکافته  سنگ  دل  نیافتم.  هیچ  و  شــدم  آن  بــر 
آب  یافته. همراه  آن جوشش  از  پرخروش  آبی  و 
میوه های الوان بر زمین گسترده می شوند. بلبالن 
زمین  از  می دهند.  ســر  چهچه  و  می آیند  فــرود 
بــر هــم زدنــی  بــه چشم  و  خشک علف مــی رویــد 
زمین سبز می شود و از آن گُل و ریحان می دمد. 
درخت تنومند شاخه هایش را در هم می پیچاند 
و  مــی گــســتــرانــد  را  و ســـایـــه اش 
می رسند.  میوه هایش  همزمان 
ــار بـــا هـــم، تــیــن و  ــ ســیــب و ان
و...  رطـــب  و  نــارگــیــل  زیـــتـــون، 
آبــدار  هلویی  تا  می برم  دســت 
اســمــاعــیــل  بــــــرای  و  ــنــم  ــچــی ب
ــدان  ــ ــن ــه مــ ــ ــالق بــــــــبــــــــرم...«. عــ
می توانند  کــتــاب  تهیه  جهت 
رســـمـــی  ســــایــــت  طــــریــــق  از 
ــد کــاظــمــی ــارات شــهــی ــشــ ــ ــت ــ ان

و   nashreshahidkazemi.ir
یا از طریق ارسال نام کتاب به 
سامانه پیام کوتاه 3۰۰۰۱۴۱۴۴۱ 

کتاب را تهیه  نمایند.

»کشتن کتابفروش« یکی از مهم ترین رمان های سعد 
محمدرحیم است که در مدت یک سال نه  تنها ۱۰بار 
تجدید چاپ شد، بلکه چندین ترجمه از این اثر در 
کشورهای مختلف منتشر شد. همچنین این رمان که 
سال ۲۰۱6 نوشته شده است، به فهرست نهایی جایزه 
بوکر عربی راه یافت. به گزارش مهر، در این رمان ما با 
روزنامه نگاری مواجه ایم که در داستانی پرکشش و با 
گره افکنی و گره گشایی های پی درپی پرده از رازهای زندگی 
مقتول و دوره ای از تاریخ عــراق بــرمــی دارد. داستان از 
این قرار است که روزنامه نگاری به نام ماجد بغدادی با 
تماسی از سوی مردی ناشناس و ظاهراً بانفوذ و ثروتمند، 
مأمور می شود تا با دریافت پیش پرداختی کالن، گزارشی 

ــاره قتل کتابفروشی 7۰ساله تهیه  دقیق درب
ــی شهر  کــنــد. او بــه ســرعــت راهــ
بعقوبه مــی شــود و بــا آشــنــایــان و 
و  برقرار  آشنایی  مقتول  نزدیکان 
اطالعاتی جمع آوری می کند. دفتر 
ــه مقتول و  ــ یــادداشــت هــای روزانـ
نامه هایی که میان او و زنی فرانسوی 
به نام ژانت رد و بدل شده پرده از 
رازهــای شخصیت مبهم و زندگی 
مقتول  فکری  و  هنری  سیاسی، 
گره های  امــا همچنان  بــرمــی دارد، 
بسیاری در این ماجرا وجود دارند. 
سعد محمدرحیم، دانش آموخته 
ــدرس و  ــ رشــتــه اقــتــصــاد و نــیــز م

پژوهش سیاسی،  تعدادی  عــالوه  بر  بــود.  روزنامه نگار 
6مجموعه  داستان از سعد منتشر شده است. همچنین 
سه رمان »گرگ ومیش آبچران« )برنده جایزه نخست 
نوآوری رمان عراق در سال ۲۰۰۰(، »نغمه یک زن، شفق 
دریا« )۲۰۱۲( و »مرگ کتاب فروش« )۲۰۱6( از آثار اوست. 
سعد محمدرحیم در نهم آوریل ۲۰۱۸ و پس از حضور 
در جشنواره گالویژ در سلیمانیه دچار حمله قلبی شد و 
پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. دو رمان »وقتی 
کوزه شکست« و »قطاری به سوی خانه هانا« پس از 

مرگ سعد از او منتشر شد.
ـــان »کشتن  رمـ اصــلــی  بـــغـــدادی؛ شخصیت  مــاجــد 
کتابفروش« همچون سعد محمدرحیم خبرنگاری مطرح 
و نویسنده بــود و به همین امــر این 
رمان به  شدت باورپذیر و شخصیت 
ماجد به  غایت همدلی برانگیز است. 
از سویی دیگر از آنجا که موضوع 
رمان درباره کشته شدن کتابفروش 
و زیست هنری اوســت، به فراخور 
از  با رمان های متفاوتی  شرایط، ما 
سراسر دنیا و به خصوص ادبیات 

عرب مواجه ایم.
 ۲۰۰ کتابفروش«  »کشتن  کتاب 
پشت  قیمت  بــا  و  دارد  صفحه 
جلد 36هــزار  تومان در دسترس 
عموم عالقه مندان کتاب قرار گرفته 

است.

درگفتوگوباناشرانوفعاالنحوزهنشرمطرحشد

نمایشگاه مجازی کتاب؛ دیکته پر غلط!
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