
14 داوطلب جدید
سخنگوی  مــلــکــی،  نــیــکــی  حــجــت 
انتشار  با  امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
توییتی در فضای مجازی، از صدور 
مجوز تزریق واکسن ایرانی کرونا به 

چند داوطلب دیگر خبر داد. 
نیکی ملکی در این پست توییتری 
نوشته است:»پس از بررسی سالمت ۲۱ داوطلبی که واکسن کرونا 
امام به آن ها تزریق شده  تولید شده توسط ستاد اجرایی فرمان 
دیگر  داوطلب   ۱۴ بــرای  تزریق  مجوز  داوطلبان،  سالمت  تأیید  و 

صادر شد«.

سربازی حرفه ای
محسن دهنوی، نماینده مجلس در 
توییتی نوشت: در جلسه پرچالش 
کردیم  تصویب  تلفیق  کمیسیون 
مــزایــای ســربــازان در سال  و  حقوق 
آیــنــده مــعــادل ۷۵درصـــد یــک پایور 
)همان چیزی که در قانون پیش بینی 
شده( و چند برابر امسال شود. حق سرباز را باید بدون منت به او 
بدهیم و سپاسگزارش باشیم. این مصوبه، مقدمه ای است بر ایجاد 

سازوکارهای سربازی حرفه ای.

دوران قیمومیت سپری شده است
ــی، عضو  ــامـ ــرغـ ضـ ــزت هللا   ــدعـ ــیـ سـ
ــی فــضــای مـــجـــازی در  ــورای عــال ــ شـ
فیلترینگ  حـــواشـــی  بـــه  واکـــنـــش 
ــر  ــتـ ــیـ ــویـ تـ در  ایـــــنـــــســـــتـــــاگـــــرام، 
نوشت:»فیلترینگ اینستاگرام، رمز 
انتخابات  دوقطبی سازی  عملیات 
۱۴۰۰ است. حساسیت من به این موضوع نه از باب انتخابات، 
بــه حــق تشخیص  ــرام  احــت و  ــردم«  مــ ــدگــی  دریــچــه  »زن از  بلکه 
وظیفه   احــســاس  و  مــردم  دانستن  »صغیر«  دوران  آن هــاســت. 

»قیمومیت« بر آنان، سپری شده است«.

بوی سقوط
بخشی  مدیا  هــاون  تلگرامی  کانال 
از اظـــهـــارات »اشــمــوئــیــل الــیــاهــو« 
خاخام اسرائیلی درباره افول آمریکا 
نقل  به  کانال  ایــن  کــرد.  منتشر  را 
اســت:هــمــان طــور  نوشته  الیاهو  از 
بودند  امــپــراتــوری  روم  و  مصر  کــه 
از  را  و شــوروی نقش خود  فرانسه  و  انگلیس  یا  کردند  و سقوط 
دست دادند اگرچه غیرقابل باور است آمریکا در حال افول است 
و اسرائیل باید این خأل را پر کند. بوی سقوط به مشام دوستان 
رفتنی  زودی  به  بدونن خودشون هم  باید  اما  رسیده  آمریکا هم 

هستند.

 محمد تربت زاده  ریش و سبیلش 
از  صدایش  درنــیــامــده.  کامل  هنوز 
ادبیاتش  و  می لرزد  استرس  شدت 
نشان مــی دهــد ســن و ســال زیــادی 
نــدارد. با وجــود ایــن امــا آن قــدر دل 
دارد که در منطقه دروازه  و جرئت 
انــقــالب اســالمــی در  دولــت خیابان 
ایــســتــاده و جلو  تــهــران  مــرکــز شهر 
خودرو دنای یک نماینده مجلس که 
قصد عبور از الین ویژه را دارد، گرفته 
می کشد  پایین  را  ماسکش  اســت. 
»حامد  مــی گــویــد:  عصبانیت  بــا  و 
اکــبــری هــســتــم. ســر دروازه دولــــــت 
اومــده  ماشین  رانــنــده  ایــن  شیفتم. 
بــدون مجوز تــردد خط ویــژه به من 
گفته..... منم جوابشو دادم، بهش 
نماینده  خــود  بچه خوشگل.  گفتم 
گــوش  تــو  زده  شـــده  پــیــاده  مجلس 
ــم، هم دوربین  داری مــن. هم شاهد 
پشت بندش  هــم  ــردم  مــ هــســت«. 
مجلس  نماینده  که  می کنند  تأیید 
سرباز  و  شــده  پیاده  خــودرویــش  از 
وظیفه را کتک زده است. این فیلم 
محافل  نــقــل  پــیــش  روز  دو  از  ــه  ک
مجازی شده را حتماً دیده اید. حاال 
این فیلم آن قدر باال  حواشی درباره 
فضای  ــران  ــارب ک فقط  نــه  کــه  گرفته 
و  مجلس  نمایندگان  بلکه  مجازی، 
به آن  مسئوالن مختلف کشور هم 

واکنش نشان داده اند.

آبرویمان را بردی!»
ــروز درمـــورد رفــتــار ناشایست  تــا امـ
وظیفه  مــأمــور  بــا  ســبــزوار  نماینده 
گرفته  صــورت  زیـــادی  صحبت های 
ــازه دهــیــد پیش از آنــکــه به  امــا اجـ
بپردازیم،  اتفاق  این  حواشی جدید 
نگاه  دیگری هم  زوایــای  از  را  ماجرا 

کنیم.
را  فیلم  دیــگــر  یــک بــار  همه  از  اول 
بگذارید  را  تمرکزتان  و  کنید  نگاه 
انتهای  در  که  اتوبوسی  راننده  روی 
حاضر  کــادر  در  عصبانیت  با  فیلم 
می شود. این راننده اتوبوس هدفش 
آبروی  انگار  اما  راه است،  باز کردن 
نظام و حکومت هم برایش اهمیت 

دارد. این راننده به نماینده مجلس 
معطل  را  بی آر تی  تا   ۵۰« می گوید: 
خودت کردی، تو نماینده مجلسی؟! 
برو، آبروی دولت رو می برید!« یعنی 
آن راننده بی آر تی که زیاد در قید 
و بند تفاوت های دولت با حکومت 
دو  ــن  ای تــفــاوت  بسا  و چــه  نیست 
را هــم بــه وضــوح نــمــی دانــد، بیشتر 
دغدغه حفظ اعتبار و آبروی نظام را 

دارد تا آن نماینده مجلس!

قرار بود قانون وضع کنید»
اما  دارد  اهمیت  بیشتر  نکته ای که 
است  قـــرار  نماینده  کــه  اســت  ــن  ای
قــانــون وضــع کــنــد، نــه بــرابــر اجــرای 
است  قــرار  نماینده  بایستد؛  قانون 
آنان  به  نه  باشد،  مــردم  خدمتگزار 
توهین کند یا آنان را بله قربان گوی 

خود بداند. 
با این تفاسیر باید از نماینده محترم 
پرسیدچرا درحال عبور از خط ویژه 
ــارت دیــگــر،  ــه عــب ــا ب بـــوده اســـت؟ ی
نماینده سبزوار دقیقاً در حال انجام 
چه مأموریت مهمی بوده یا داشته 
چه امدادرسانی فوری ای می کرده یا 
به کدام جلسه خیلی مهم می رفته 
استفاده  ویــژه  از خط  بــوده  نیاز  که 

کند؟
جالب است بدانید سال ۹۴، رئیس 
دراین باره  تهران  راهــور  پلیس  وقت 
به  مجلس  »نمایندگان  بــود:  گفته 
مجوز  ایـــن  مسئولیتشان  واســطــه 
تردد  ــژه  وی در خطوط  که  نــدارنــد  را 

برای  ویــژه،  تــردد در خطوط  و  کنند 
نیز  آتش نشانی  و  اورژانــس  پلیس، 
دارای ضوابط خاصی است«. گرچه 
ــراســاس گــــزارش ایــســنــا ســه ســال  ب
بعد، یک نماینده مجلس از نامه ای 
محرمانه خبر داد که در آن از سوی 
معاونت اجرایی مجلس اعالم شده 
از  نمایندگان  بهره مندی  امکان  بود 
مجوز تردد در خطوط ویژه در سطح 

شهر تهران فراهم شده است!

 نماینده: سرباز به من »
توهین کرد!

در کنار همه وعده هایی که مسئوالن 
ــرای رســیــدگــی بــه حق  ــ انــتــظــامــی ب
ــه مــردم  ــاز وظــیــفــه ب و حــقــوق ســرب
داده اند، محمدرضا دشتی اردکانی، 
ــر رفـــتـــار  ــ ــارت ب ــظــ ــ ــئــت ن عـــضـــو هــی
اسالمی  شــورای  مجلس  نمایندگان 
عنابستانی  آقـــای  بــا  »بــنــده  گفته: 
درگیری  ایــشــان  و  ــرده ام  کـ صحبت 
به  را  پلیس  مأمور  با  خود  فیزیکی 

طور کلی تکذیب کردند. 
به  سرباز  گفتند  عنابستانی  آقــای 
من توهین کرد، ولی بنده به صورت 
نــشــده ام«.  درگــیــر  وی  ــا  ب فیزیکی 
این  »بــایــد  گفته:  ــی  ــان اردک دشــتــی 
بر رفتار  را در هیئت نظارت  پرونده 
نتیجه  و  کنیم  بــررســی  نمایندگان 
خــواهــیــم  ــردم  ــ مـ ــالع  ــ اطـ ــه  بـ را   آن 

رساند«.
در کنار این، جمعی از کاربران فضای 
مجازی هم پویشی را برای ورود قوه 

از حقوق  دفــاع  و  ماجرا  به  قضائیه 
حاال  انداخته اند.  راه  وظیفه  سرباز 
بمانیم  منتظر  باید  نظر می رسد  به 
مسئوالن  بررسی  نتیجه  ببینیم  تا 
پرحاشیه  پرونده  این  دربــاره  مربوط 

چه خواهد شد.

مجلس پشت مظلوم می ایستد»
به  هــمــه  از  بیشتر  امـــا  اتــفــاق  ایـــن 
را  »انــقــالبــی«  لــقــب  کــه  مجلسی 
است.  زده  آسیب  می کشد،  یــدک 
هــمــیــن مـــوضـــوع هـــم ســبــب شــده 
نمایندگان به شیوه های مختلفی به 
دهند.  نشان  واکنش  موضوع  ایــن 
واکــنــش هــای  از  بــخــشــی  پــایــان  در 
نــمــایــنــدگــان بـــه ایــــن مـــوضـــوع را 

می خوانید.
نــمــایــنــده شــیــراز:  نــجــابــت،  روح هللا 
»شما به یک جوان سیلی نزدید، به 
مــردم سیلی  امید  و  اعتبار مجلس 
با کسی عقد اخوت  زدیــد!  مجلس 

نبسته و پشت مظلوم می ایستد«.
جــــالل رشـــیـــدی کـــوچـــی، نــمــایــنــده 
نماینده  ــدارد  نـ »فــرقــی  مــرودشــت: 
یا  باشی  مدیر  دادســتــان،  یا  باشی 
استاندار،  یا  باشی  فرماندار  ــر،  وزی
آنــجــا کــه تــخــلــف کــــردی، در بــرابــر 
دنبال  به  و  کردی  گردن کشی  قانون 
ــــودی،  ب قـــدرتـــت  از  ســـوءاســـتـــفـــاده 

محکوم به شکستی«.
ــن زاده، نــمــایــنــده  ــ ــی ــســ حــســیــن حــ
الرســـتـــان: »مــجــلــس نــمــاد قــانــون 
قانون  هم  اخیر  موضوع  در  اســت. 
باالتر از تک تک ما نمایندگان است. 
برابر   اولین احساس من شرمندگی 
بـــود. منتظر  ســـربـــازان زحــمــتــکــش 
بر  نظارت  نظر رسمی هیئت  اعــالم 
رفتار نمایندگان هستم تا موضوع از 

مسیر قانونی بررسی شود«.
ولـــی اســمــاعــیــلــی، نــمــایــنــده گــرمــی: 
اســت؛  یکسان  همه  بـــرای  »قــانــون 
بــرابــر قانون  بــایــد در  وزیـــر و وکــیــل 
ــفــه مجلس  وظــی بـــاشـــنـــد.  مــطــیــع 
از حــق و حــقــوق ملت است  دفـــاع 
و برخوردی جز خدمت به مردم به 

هیچ عنوان پذیرفته نیست«.

 مجازآباد
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ورزشورزش
نبرد 6 امتیازی در برزیل

 پرسپولیس بدون حفاظ 
مقابل  آلومینیوم

پیغام میلیچ به استقالل

تمدید کنید تا برگردم

 مدیر نشر ثالث در گفت وگو با قدس از نمایشگاه مجازی کتاب می گوید 

خرید کتاب در نیمه شب، اتفاق جدیدی است

بخار پنجره ها از یاد می رود
نمی نشیند.  و  می زند  برف  نشسته ام.  سوم  صندلی  توسلی:  رقیه 
هندزفری گذاشته ام. اتوبوس خلوت است. چند روزی است به فوبیای 
تنهایی دچار شده ام و به قول »خانجان« فعلم کج است. مدام زنگ 
می زنم صدای بقیه را بشنوم. پیام بارانشان می کنم. چپ و راست 
کادو می خرم و کلی مهربان شده ام. فکر کنم بی ارادگی و افسردگی 

در کرونا کار خودش را کرده باشد و دوری دارد به زانو درمی آوردم.
صورتم رو به پنجره بخار گرفته است که دستش را می گذارد روی 
زهره ترک  و  پایین  قلبم می ریزد  هـُـرّی  که  برعکس همیشه  دستم. 
می شوم، آرامــم... از همیشه آرام تــر. گوشی را درمــی آورم و نگاهش 
می کنم. آن قدر شیرین و نُقلی و تودل برو است که کرونا یادم می رود 
برایش. به خصوص وقتی می گوید: »اللــه«ای!  و جانم غنج می زند 
ندیدی عینکم را کجا گذاشتم دردت به سرم؟ می دونم گذاشتم توی 

جیبم، اما االن نیست مادر.
صدای طناز دوبلورها را دارد. خوب که ِسیرش می کنم به گمانم ۷۵ 
را داشته باشد. هنوز جاگیر نشده و درحال رصد دوروبر است که 
آستین پالتویم را می کشد و می پرسد: چند تا ماسک همراهته؟ نیگا. 
گناه داره ببرم برای اون حاج خانوم که ماسک نبسته، قربونت برم، 
خطرناکه، ثواب داره. بی حرف، بسته ای ماسک از کیفم درمی آورم و 
می گیرم سمتش. برمی دارد و به سختی بلند می شود. وقتی برمی گردد 
فقط می خندد. با هم می خندیم. الله جانش هم می آید و سه تایی 
حرفی نمی زنیم و می خندیم. با حال قشنگی دست هایمان را اسپری 

می کنیم و از قضا، فعلم می چرخد و دیگر معوج و ناشاد نیستم.
عینک دست نوه جانش است. برایم توضیح می دهد میتراجون)همین 
مادربزرگ خوش خلق و دلخواه( چندروزی است دپرس بوده. عمداً 
جلو نیامده و داشته از دور تماشا می کرده. خواسته قصه بامزه مان 
این و آن تعریف کند و  بــرای  بــرود  بیاید بلکه چند ساعتی  پیش 

حالش عوض شود. ممنون بود که همراهی کردم و ضدحال نزدم.
با شور و دعا می روند روی صندلی دیگری و نمی دانند من دارم قربان 
خدا می روم که چه بانمک جواب سالممان را علیک گفته و ما دو 

بداحوال را نشاند کنار هم تا کمی چروک قلبمان صاف شود.
دلم باز می شود. حس فوق العاده ای بود. کوتاهی اش به جذابیتش در. 
یعنی می شود کرونا برود و دوباره خانوادگی برویم برف بازی. بزنیم به 
دل کوه و سر اینکه شال کداممان را بندازیم گردن آدم برفی، کل کل 
راه بیندازیم. یعنی می شود زودتر از هر زودی این رخوت و تنهایی ها 

خاطره شوند... .
سنجاق: امروز فهمیدم قلبِ آدم، چالدران و سقز و تکاب هم که شده 

باشد، خورشید می داند چطور معجزه کند. خدا می داند.

سعید عزت اللهی در گفت و گو با قدس:

 با هیبت جدید 
به تیم ملی برمی گردم

روزمره  نگاری

حکایت  امروز

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

چند تصویر از سفر به سیستان و بلوچستان)تصویر دوم(

ببخشید اینجا بیابان است
برنامه  بــه  گذشته  ســال  ــاه  م بهمن 
رونمایی کتابی در زاهدان دعوت شده 
بودم. در حاشیه آن برنامه، سفری به 
روستای سرکلوکی داشتم. البته سفر 
راحتی نبود چون باید ۵۰۰ کیلومتر از 
زاهــدان سفر می کردم تا به روستای 
مورد نظر می رسیدم. یادم هست در 

آن سفر میزبانانم در روستا برایم سفره ای انداختند با چند نوع غذا. 
من شرمنده شده بودم. همه اش فکر می کردم این مردم در این نقطه 
انــدازه سخاوتمندانه  با این همه کمبود امکانات چه  از بلوچستان 
میزبانم شده اند. آن روز و در خانه میزبانم جمله ای که میزبانم گفت 
بهتر  گرنه  و  است  بیابان  اینجا  »ببخشید  کــرد:  بیشتر شرمنده ام 
بوده اند  االیــام معروف  قدیم  از  بلوچ ها  پذیرایی می کردیم«.  از شما 
به پذیرایی از میهمان؛ آن هم به ساده ترین شکل و البته به رسم 
خودشان. برای بلوچ ها میهمان بسیار عزیز است برای همین سعی 
برای میهمانشان  را که در خانه شان دارند  می کنند بهترین چیزی 

بیاورند آن هم بدون هیچ تکلفی و در صمیمانه ترین حالت.
فکرش را بکنید پیش از اینکه سفره ای برایت بیندازند ظرفی می آورند 
تا دست هایت را بشویی و بعد سفره را پهن می کنند؛ بعد می بینی 
در دیس و بشقاب های برنجی، برایت برنج آورده اند با مرغ سرخ شده 
و کنار آن خورشتی که حدس زدم با تن ماهی درست شده است، 
چون توی آن ماهی ریش ریش شده بود. در یک هفته ای که میهمان 
بلوچ ها بودم هر سفره ای که انداختند حتماً ظرف خرمایی هم در آن 
گذاشته بودند. اگر میوه در خانه بلوچ ها پیدا شود از میهمانشان 
دریغ نمی کنند. گاهی برای میهمان مثالً پرتقال ها را قاچ می کنند و باز 
در یکی از همان ظروف برنجی می چینند و همزمان با غذا می آورند. 
انگار طبیعت و اقلیم این بخش از کشورمان این مردم را به سمتی 
با صمیمیتی  امــا  را در ساده ترین شکل خــودش  بــرده که هر چیز 
دلچسب برگزار کنند. یادم هست در خانه یکی از میزبانانم عصری 
گفت:»میوه بخوریم« و رفت و با یکی از همان ظرف های برنجی آمد 
در حالی که در آن چند پرتقال کوچک، دو گالبی کوچک و دقیقاً یک 
سیب قرمز بود و البته همه آن ها کمی هم به سمت پالسیده شدن 
رفته بودند. کیف کردم از آن همه صمیمیت. من در چهره و رفتار 
میزبانم هیچ نگرانی از بابت اینکه میهمانی شهری دارد و باید ظرف 

میوه پر باشد و میوه ها برق بزنند و چیزهایی از این جنس ندیدم.
از آن چیزهایی است که حال آدم را خوب  سفره انداختن بلوچ ها 
به خصوص  بدهند  روغنی  نان  و  شیرچای  تو  به  اگر  حتی  می کند 
که بلوچ ها برای میهمان اتاقی جدا دارند که به حیاط باز می شود و 
میهمان راحت است. اگر تا به حال میهمان بلوچ ها نشده اید چیزی 

را از دست داده اید.

واکنش ها به سیلی پر حاشیه

مطالبه  مجلس از مجلس

6 بهمن  1399
شنبه 

دو

الثانی 1442 
 11 جمادی 

 25 ژانویه 2021  

ماره 9451  
چهارم  ش

ی و 
سال س

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine

.ir



10
  دوشنبه 6 بهمن 1399 

11 جمادی الثانی 1442 25 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9451 

ورزشـــیورزشـــی
11

              دوشنبه 6 بهمن 1399 
11 جمادی الثانی 1442 25 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9451 

ادامه هفته دوازدهم لیگ برتر کشور عصر امروز 
شاگردان  بازی ها  مهم ترین  در  که  می شود  برگزار 
آلومینیوم  میهمان  اراک  در  محمدی  گل  یحیی 
باالی  جــدال  سپاهان  و  نفت  و صنعت  هستند 
جدولی های لیگ را در آبادان برگزار خواهند کرد. به 
گزارش سرویس ورزش  بازی پرسپولیس- آلومینیوم 
اراک را باید نقطه عطفی در این فصل برای سرخ ها 
اینکه  دانست. در این بازی پرسپولیس عالوه بر 
مهاجم درجه یک خود را ندارد در خط دفاع هم دو 
مهره اصلی خود یعنی سیدجالل و کنعانی زادگان 
اختیار نخواهد داشــت. در چنین شرایطی  را در 
احتماالً یحیی باید با 10 هافبک در زمین حاضر 
شود. گل محمدی در پاسخ به این پرسش که در 
صورت طوالنی بودن مصدومیت جالل حسینی و 
کنعانی زادگان، آیا در بازی مقابل آلومینیوم اراک 
از آرمان رمضانی در پست دفاع استفاده می کند، 
با خنده این گونه پاسخ داد:» ما بازیکن داریــم و 
خود من نیز می توانم به همراه افشین پیروانی در 
خط دفاعی بازی کنیم. ولی باید ببینیم وضعیت 
ــه چــه تــرتــیــب اســـت«.   مــصــدومــیــت بــازیــکــنــان ب
گل محمدی احتماالً سرلک یا کامیابی نیا را باید 
بــازی دهــد. در خط  در خط دفاعی کنار انصاری 
قبلی یحیی قطعاً  بــازی  به دو  میانی هم نسبت 
تغییراتی خواهد داد. یعنی جای نوراللهی باز هم 
کمربند  به  نعمتی  احتماالً  و  کــرد  خواهد  تغییر 
بر  دفــاع  به خط  و شیری  می شود  اضافه  میانی 

می گردد. 
پیروز  به سختی  فــوالد  با  بــازی  در  ســرخ ها که 
اراک  باید در  پیروزی های خود  روند  برای  شدند 
دست پر میدان را ترک کنند. تیم خطیبی لیگ 
یک باز است و در بازی مستقیم تبحر خاصی 
یقه  خــوب  اخــیــر  هفته های  در  تیم  ــن  ای دارد. 
بازی  نتیجه  در  اســت.  گرفته  را  بــزرگ  تیم های 
خواهد  پرحادثه ای  و  پیچیده  بــازی  عصر  امــروز 
افتاده  عقب  بــازی هــای  اگرچه  پرسپولیس  بــود. 
دارد، اما بعید است بتواند در نیم فصل به صدر 
با  جدول برسد. همین هم هست که در تقابل 

تیم های متوسط باید تمام تالش و هنرش را برای 
دشت امتیازها به خرج دهد. 

سیدجالل با پرسپولیس در راه اراک#
توسط  نهایی  تست  از  پس  پرسپولیس  کاپیتان 
همراهی  اراک  بــه  سفر  در  را  تیم  کادرپزشکی، 

خواهد کرد. کاروان پرسپولیس بعد از انجام تمرین 
دیروز خود، براساس برنامه با دو دستگاه اتوبوس 

VIP راهی اراک شد.
توجه همراهی سیدجالل حسینی،  نکته جالب 
کــاپــیــتــان ســرخ هــا در ایـــن ســفــر اســـت. مــدافــع 
برابر  ــدار  دیـ ــر  اواخـ در  ســرخ هــا  باتجربه  میانی 

و  بود  آسیب دیدگی شده  فوالد خوزستان دچار 
قرار  ابهام  در  آلومینیوم  با  جــدال  در  حضورش 
تمرین  در  نهایی  بررسی  این حال طبق  با  دارد. 
باوجود  بازیکن  ایــن  کادرپزشکی،  توسط  دیــروز 
ریسکی که وجود داشت اعالم کرد در سفر اراک 
سرخپوشان را همراهی خواهد کرد تا در صورت 
نیاز، در ترکیب پرسپولیس برابر شاگردان رسول 

خطیبی قرار گیرد.

نبرد 6 امتیازی در برزیل#
باید نبرد 6  را  بازی سپاهان و صنعت نفت  اما 
امتیازی امروز دانست. برزیلی های ایران که این 
ازقافله  اینکه  بــرای  انــد  درخشیده  خــوب  فصل 
جهان  نصف  زردپــوشــان  بر  باید  نمانند،  عقب 

غلبه کنند. 
با شکست  که  دارد  را  فرصت  این  هم  سپاهان 
سپاهانی ها  بــرســد.  دوم  رتبه  بــه  نفت  صنعت 
نویدکیا  و  اند  آمــده  باال  لیگ  اینجای  تا  خزنده 
نشان داده سرمربی با حوصله ای است. او که از 
نظر بازیکن دستش پر است اگر بتواند در خارج 
از خانه هم پیروز شود چیزی برای قهرمانی نیم 

فصل کم نخواهد داشت.

نکونام به ماشین خورد #
در آخرین بازی امروز هم تیم فوالد بعد از یک 
قعر نشین  ســازی  ماشین  میهمان  توفانی  هفته 
است. تیم نکونام که مقابل پرسپولیس روز بدی 
را پشت سر گذاشت و با جنجال های داوری هم 
نتوانست در تهران پیروز شود در تبریز هم کار 
جز جمع  فرصتی  ســازی  ماشین  دارد.  مشکلی 
کردن امتیازهای خانگی برای بقا ندارد. این تیم 
راحــت  و  می جنگد  دنـــدان  و  بــا چنگ  خانه  در 

امتیاز نمی دهد.
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15:00 آلومینیوم اراک - پرسپولیس  
15:00 ماشین سازی تبریز -  فوالد  
16:00 صنعت نفت آبادان -  سپاهان  

نبرد 6 امتیازی در برزیل

پرسپولیس بدون حفاظ مقابل آلومینیوم

هافبک مادرید در آستانه انتقال به آرسنال
مارتین اودگارد، هافبک نروژی رئال مادرید در آستانه انتقال به آرسنال قرار 
دارد. به گزارش سرویس ورزش، عملکرد درخشان مارتین اودگارد در فصل 
گذشته در ترکیب سوسیداد موجب شد هواداران رئال مادرید امیدوار به 
استمرار این روند در این فصل در ترکیب تیم مورد عالقه شان باشند، اما تا 
به اینجا که شرایط باب میل مارتین اودگارد و او در آستانه جدایی قرار گرفته 
است. نشریه دیلی میل مدعی شد آرسنال برای خرید این هافبک جوان 

وارد عمل شده و می تواند در روزهای آینده مارتین اودگارد را جذب کند.

مکس آلگری در دوراهی رم و لندن
مدت هاست که مکس آلگری از یوونتوس جدا شده و در این مدت بارها 
نام او به عنوان گزینه هدایت تیم های بزرگ اروپایی مطرح شده است. به 
گزارش سرویس ورزش، اخبار زیادی در مورد احتمال اخراج لمپارد از چلسی 
در روزهای پیش رو منتشر شده است. همچنین رم نیز به تازگی نتایج بدی 
گرفته تا احتمال برکناری پائولو فونسکا بیش از گذشته شود. حاال کوریره 
دالاسپورت مدعی شد در صورت برکناری پائولو فونسکا یا فرانک لمپارد، 

مکس آلگری گزینه شماره یک دو تیم رم و چلسی لقب گرفته است.

بنزما در یک قدمی مسی و سوارز 
بنزما در دیداری که رئال به پیروزی نیاز حیاتی داشت، با دو گل ستاره 
مؤثر میدان مقابل آالوس بود. کریم با این دو گل تعداد گل هایش را به 
10 رساند و دریک قدمی لیونل مسی و لوئیس سوارز 11 گله قرار گرفت. 
کریم در اللیگا حاال 179 گله است و با گوروتیسا برابری کرد تا در پله 
چهاردهم جدول گلزنان تاریخ اللیگا قرار بگیرد. او با این روند می تواند از 
رکورد آرسا، ویا و سانتیانا )186 گل( هم عبور کرده و خود را به پله دهم 

برساند.

جک ویلشر:  ژاوی و اینیستا در جیبم بودند
ویلشر که در بازی رفت آرسنال و بارسلونا در سال 2011 نمایش خوبی از 
خود ارائه داد، در یک پرسش و پاسخ توییتری اظهار نظر عجیبی را مطرح 
کرده است. او در پاسخ به سؤال یکی از کاربران مبنی بر اینکه از کدام 
یک بین سرخیو بوسکتس، آندرس اینیستا و ژاوی بیشتر درس گرفته، 
نوشت: »چیز زیادی یاد نگرفتم؛ همه آن ها آن شب در جیب من بودند«. 
با توجه به اینکه جک ویلشر در مورد سه تن از بهترین هافبک های تاریخ 

فوتبال این گونه صحبت کرده، کاربران توییتر به انتقاد از او پرداخته اند.

حمیدرضاعرب: پس از شکست خانگی استقالل 
مقابل سایپا انتقادها از برخی بازیکنان به نقطه 
این مشی  با  باورند  براین  بسیاری  و  رسیده  اوج 
نظر  مــد  کــه  ــه جــایــگــاهــی  ب اســتــقــالل  تاکتیکی 
که  بازیکنانی  از  هــواداران است، نمی رسد. یکی 
مورد نقد قرار گرفته محمد نادری است. چپ پایی 
که از زمان حضور در استقالل نتوانسته مطابق 
که  از دالیلی  یکی  البته  بــرود.  پیش  انتظارها  با 
به سمت  به خصوص  انتقاد ها  گسترش  سبب 
چپ شده، جدایی هرویه میلیچ است. بازیکنی 
که به واقع دراستقالل نمایش قابل قبولی داشت 
و حتی درایــن فصل یک گل سه امتیازی هم به 
به دست  گوناگون دست  اما عوامل  ثمر رساند، 
هم داد تا از استقالل جدا شود و شبانه ایران را به 

مقصد کرواسی ترک کند. 
هر  از  بــیــش  میلیچ  بــازگــشــت  زمــزمــه  ــاال  حـ
به گوش می رسد. حتی برخی  زمان دیگری 
بــاشــگــاه استقالل  بــه  ــک  نــزدی رســانــه هــای 
بازیکن  ــن  ای بــا  ــاره  ــ دوب صحبت های  از  نیز 
گفته می شود  ــد.  داده انـ بازگشت خبر  بــرای 
باشگاه نشین ها بی میل نیستند که شرایط را 

برای این بازیکن تسهیل کنند 
ــقــالل  ــه اســت ــ ــا ب ــ ت

بــــــازگــــــردد و 
ــل تا  الاقـ

فصل  ــان  ــای پ
ــم به  ــی بـــــرای ایــــن ت

میدان برود، اما آیا میلیچ 
ــی بــه بــازگــشــت خــواهــد  راضــ
شد؟ هرویه در آخرین صحبت ها 
ــرای بــاشــگــاه  ــ و پــیــغــام هــایــی کــه ب
تمدید  روی  فــرســتــاده  اســتــقــالل 

قرارداد خود تأکید کرده است. 

تمدید دو ساله#
او گفته: »اگر باشگاه من را بخواهد 
باید قراردادم را برای دو فصل دیگر 
تمدید کند چون به من قول داده 

بودند این کار انجام شود«. میلیچ درست می گوید. 
روزی که او راضی به بازگشت دوباره شد عبدیان به 
او قول داد قراردادش را برای دو فصل دیگر تمدید 
کند، اما درنهایت این اتفاق رخ نداد. گفته می شود 
خود عبدیان هم دراین بین چندان مقصر نیست 
چون میلیچ از تفکرات سرمربی استقالل فاصله 
گرفته و درواقع این محمود فکری است که در خفا 
آورده  فراهم  را  استقالل  از  میلیچ  جدایی  زمینه 
است. به این ترتیب مدیران باشگاه استقالل نیز 
تا زمانی که به قطعیت نرسند فکری این بازیکن 
نخواهند  او  بــازگــردانــدن  به  راضــی  می  خواهد،  را 
هم  طلب  استقالل  باشگاه  از  میلیچ  البته  شــد. 
دارد و دلیلی که موجب شد او آزادانه ایران را به 
مقصد کرواسی ترک کند نیز همین موضوع مهم 
است. این طور که پیداست همه 
استقالل  خارجی  بازیکنان 
در ســال هــای اخــیــر طــوری 
اگر  کــه  می بندند  قــــرارداد 
باشگاه بدقولی کرد بتوانند 
فسخ  یکطرفه  را  قــــرارداد 

کنند.

پیغام میلیچ به استقالل:

تمدید کنید تا برگردم

گزارش کوتاه

پس از برتری بر آالوس
مدیر رئال: زیدان می ماند

امیلیو بوتراگنیو، مدیر ارتباطات رئال مادرید تأیید 
کرد که زین الدین زیدان ماندنی خواهد بود.

بــه گـــزارش ســرویــس ورزش، رئــال مــادریــد برابر 
آالوس 4 بر یک برنده شد تا پس از یک هفته 
پرحاشیه، باالخره لبخند بزند. رئال پس از تساوی 
برابر اوساسونا در اللیگا در سوپرکاپ حاضر شد و 
به بیلبائو باخت. این تیم در یک شانزدهم نهایی 
کوپا دل ری نیز به حریفی دسته سومی باخت 
برکناری  شایعه های  تا  رفــت  کنار  رقابت ها  از  و 

زین الدین زیدان شنیده شود.
رئــال گفت: »ما  ارتباطات  بوتراگنیو مدیر  امیلیو 
رئــال هستیم و همیشه بــرای برد بــازی می کنیم. 
هواداران نیز همیشه توقع برد دارند. از ابتدای بازی 
خوب و مسلط کار کردیم و نشان دادیم که رئال 
هنوز زنده است و برای قهرمانی اللیگا می جنگد«.

زیدان گفت: »همه می دانید  مورد  در  بوتراگنیو 
که زیدان برای ما چه اهمیتی دارد و چه ارزشی 
برایش قائل هستیم. زیزو االن به کرونا مبتال شده 
آرزو می کنیم. زیدان  را  برایش بهبودی سریع  و 
می ماند و ما االن بیش از همیشه به اتحاد نیاز 
داریم. تیم ثابت کرد که ما مجموعه ای منسجم و 
متحد هستیم. هدف ما خوشحال کردن هواداران 
است و تا روز پایانی برای قهرمانی مبارزه خواهیم 

کرد«.

روی خط فوتسال

شاگردان شمسایی به صدر رسیدند 
پیروزی ارزشمند فرش آرا در شیراز

منصوری  شهید  بــرابــر  بــرتــری  بــا  شمسایی  وحید  شــاگــردان 
قرچک، به صدر جدول گروه »الف« لیگ برتر فوتسال صعود 

کردند.
به گزارش فدراسیون فوتبال، هفته هشتم مسابقات لیگ برتر 
نخست  مرحله  برگشت  دور  از  هفته  نخستین  که  فوتسال 
مسابقات به شمار می رود، عصر دیروز برگزار شد که نتایج آن 

به شرح زیر است:
کراپ الوند 5 - فردوس قم 3/ گیتی پسند اصفهان 2 - شهید 

منصوری قرچک یک / اهورا بهبهان 5 - مقاومت البرز یک، 
با این نتایج، گیتی پسند از شکست مقاومت بهره برد و با غلبه 
بر شهید منصوری، به صدر جدول گروه الف رسید. کراپ الوند 

نیز به جایگاه سوم جدول گروه صعود کرد.

گروه ب#
 -5 ســـونـــگـــون  مـــس   /3 کـــوثـــر  بــــازارهــــای   -  5 ری  ــای  ــ ــ راگ
ــــرش آرای مشهد 4،   ســن ایــچ ســاوه 4 / ایــمــان شــیــراز 3 - ف
گل ها: مرتضی کشاورز، احسان غالم نژادیان و مسعود آستانه 
بـــرای ایــمــان و علی رســتــمــی، اکــبــر کــاظــمــی، سعید ســروری 
ــرای فــرش آراســن ایــچ ســاوه نخستین  ب و محسن مــحــمــدزاده 
تجربه  قهرمانی  عنوان  مدافع  مقابل  را  شکست فصل خود 
بیشتر  زده  و گل  برابر مس سونگون  تفاضل گل  با  اما  کرد، 
نسبت به این تیم، در صدر جدول گروه ب باقی ماند. مس و 
 فرش آرا هم به ترتیب در رده های دوم و سوم جدول این گروه 

حضور دارند.

حمیدرضا عرب: سعید عزت اللهی این روزها شرایط مناسبی در فوتبال 
دانمارک دارد. او که پس از پشت سرگذاشتن نیمکت نشینی های متعدد 
و مصدومیت ها و بدشانسی ها به جایگاهی رسیده که از سوی کارشناسان 
فوتبال دانمارک به عنوان برترین هافبک نیم فصل لیگ دانمارک نیز انتخاب 
شده روزهای روشنی را در تیم وایله پیش روی خود تصور می کند. عزت اللهی 

به دنبال بازگشت به تیم ملی و حضوردرتیم های قدرتر اروپایی است.

خیلی ها دوست دارند بدانند تو چرا اصرار داشتی در تیم وایله دانمارک س
بازی کنی. دلیلت چه بود؟

حقیقت این است که دوست داشتم خودم را درفوتبال اروپا حفظ کنم. لیگ 
دانمارک نیز لیگ بسیار فیزیکی و جذابی است. اینجا فوتبال سخت است. 
دانمارکی ها بدن های محکمی دارند وفوتبال در این جا بی شباهت با لیگ 
جزیره نیست. من از لیگ قطر هم پیشنهاد داشتم اما فوتبال اروپا برای من 

چیز دیگری است؛ چون به پیشرفت فکر می کنم نه پول. 

توانستی خوب خودت را با تیم جدید هماهنگ کنی؟ س
همیشه وقتی به تیم جدید می روی فضای جدیدی را تجربه می کنی. در 
شروع کار خیلی سخت است که با محیط جدید و بازیکنان جدید وفق 
پیدا کنی. از طرفی سیستم باشگاه هم با باشگاه های دیگر متفاوت است. 
من با توجه به پیشنهادهای بهترمالی، با توجه به هدفم دوست داشتم در 
اروپا فوتبال را ادامه بدهم. به فضای جدیدی احتیاج داشتم که در آن به 
من اعتماد وجود داشته باشد که خوشبختانه با انتخاب وایله توانستم به 

هدفم برسم.

چه طور به عنوان بهترین بازیکن نیم فصل لیگ دانمارک س
انتخاب شدی؟

برای رسیدن به این مهم خیلی تالش کردم تا به عنوان بهترین 
هافبک لیگ دانمارک انتخاب شوم و در تیم منتخب نیم فصل 
قرار بگیرم. امیدوارم بتوانم در ادامه مسیر هم برای نیم فصل 

دوم که حدود یک ماه دیگر شروع می شود همین روند را 
ادامه بدهم و پله های موفقیت را طی کنم. 

نقشه ای س هــم  ملی  تیم  بــه  بازگشت  بــرای 
داری؟

قطعاً با قدرت برمی گردم و آن وسط زمین 
را مال خودم می کنم. شما شک نداشته باشید با 

یک هیبت جدید وارد تیم ملی می شوم که شما لذت 
ببرید.

پس از کی روش اما شرایط تیم ملی کامالً پیچیده شد.س
همین طور است. ما درمقطعی شرایط خوبی نداشتیم ورفتن آقای 
کی روش به ما لطمه زد و حاال هم مجبوریم با استرس به بازی های 

آینده نگاه کنیم. با این حال تأکید دارم که جزو سه تیم برتر آسیا 
هستیم و این ظرفیت را داریم که به جام جهانی برسیم. بازیکنان 

خوب و استعدادها را باید وارد کار کنیم، هماهنگی های تیمی 
به وجود بیاید و روی چهار بازی آینده تمرکز کنیم. باید تمام 

وجودمان را برای تیم ملی بگذاریم تا به دور بعد برسیم.

گواردیوالی کوچک دارم

لروی سانه: مدام از خودم انتقاد می کنم
لروی سانه می گوید پپ گواردیوال آن قدر برای تبدیل 
کــردن او به بازیکنی بهتر وقــت گذاشت و با او 
تمرین کرد، که او هنگام بازی احساس می کرد 
یک گواردیوالی کوچک در گوش اش نشسته و 
به او می گوید که در زمین چه کند.  به گزارش 
سرویس ورزش سانه در 135 بازی خود برای 
منچسترسیتی 39 گل به ثمر رساند و تبدیل به 
یکی از خطرناک ترین بازیکنان لیگ برتر شد.خانه 
سانه در دوران بازی در سیتی با خانه گواردیوال و همچنین 
داوید سیلوا و ایلکای گوندوگان در یک ساختمان واقع شده 
بود، اما او می گوید که این موضوع هیچ فشاری روی زندگی 

شخصی اش وارد نکرد.

همسایه پپ#
سانه در آخرین مصاحبه خود گفت: »من و پپ روابط خوبی 
داشتیم. من اغلب خانواده پپ را بیشتر از خــودش در 

ساختمان می دیدم. او عصرها که به خانه برمی گشتیم 
پشت پنجره منتظرمان نبود تا ما را چک کند!به نظر 
من خیلی عالی بود که آن قدر نزدیک به هم تیمی هایم 

زندگی می کردم. همسایگی خوبی بود.

تأثیر گواردیوال#
سانه با اشاره به تأثیرگذاری پپ در بازی اش 

داد.  رشد  جدیدی  کامالً  به سطح  مرا  »او  می گوید: 
بیشتر با کار کردن روی جزئیاتی مثل اینکه با کدام 
پا در چه موقعیتی و گونه توپ را می گیرم؟ بهترین 
کار برای باز کردن فضا چیست؟دیگر مربیان هم این 
این  روز  هر  واقعاً  او  اما  به شما می گویند،  را  چیزها 

چیزها را می گفت و باالخره به جایی رسیدم که یک 
پپ گــواردیــوالی کوچک در گوشم نشسته بود و به 
من می گفت چه کاری را چطور انجام بدهم.اینکه او 
با دیدن پیشرفت شما متوقف نمی شود، خصوصیت 
ویژه گواردیوالست. او یک چیز جدید پیدا می کند تا 
به شکل خستگی ناپذیر با شما روی آن کار کند. اگر 
من به منچسترسیتی نرفته بودم، احتماالً هرگز به این 

سطح نمی رسیدم«.

قیاس با »روبری«#
با توجه به حضور زوج سانه و سرژ گنابری، هواداران بایرن به 
تازگی از القابی چون »گنانه« یا »سانابری« که ترکیبی از نام 
دو بازیکن است استفاده کرده اند. لروی سانه در این رابطه 
گفت: »نمی توان ما را با روبری )تلفیقی از نام آرین روبن و 
فرانک ریبری( مقایسه کرد. این دو بازیکن یک دهه بایرن 
مونیخ را رقم زدند، اما من و گناربری تازه یک بازی خوب در 

ترکیب این تیم داشته ایم«.
سانه که به اعتقاد کارشناسان به هیچ وجه نتوانسته 
در بایرن مونیخ انتظارات را برآورده کند. او گفت: من به 
خودم اعتماد کامل دارم. قبول دارم که نتوانستم در بایرن 
انتظارات را برآورده کنم. من بیشتر از هر کسی از خودم 
انتقاد می کنم. می دانم که انتظارت را برآورده نکرده ام اما قول 

می دهم که این شرایط تغییر کند.

سعید عزت اللهی در گفت و گو با قدس:

با هیبت جدید به تیم ملی برمی گردم

ضد  حمله
پاسخ وزارت ورزش به نامه فدراسیون 

 کیومرث هاشمی 
مشکلی برای حضور در انتخابات ندارد

وزارت ورزش در پاسخ به نامه فدراسیون فوتبال اعالم کرد که کیومرث 
هاشمی مشکلی برای حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون ندارد. 
به گزارش تسنیم، فدراسیون فوتبال در نامه خود به وزارت ورزش اعالم 
کرده بود یکسری دالیل و شواهد مبنی بر فعالیت کیومرث هاشمی در 
این وزارتخانه وجود دارد که نشان می دهد وی مشاور وزیر ورزش است 
و به همین دلیل نمی تواند در انتخابات شرکت کند. وزارت ورزش در 
پاسخ به این نامه اعالم کرد کیومرث هاشمی به عنوان کارشناس در امور 
ایثارگری وزارت ورزش مشغول فعالیت است و مشاور وزیر نیست و 

حضورش در انتخابات فدراسیون فوتبال منعی ندارد.

صالحی امیری: 
 دنبال حذف فوتبال

 از کمیته المپیک نیستیم
صالحی امیری در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته ملی المپیک، 
فوتبال را از مجمع خود حذف می کند، گفت: »اینکه ما در مجمع 
فوتبال هستیم یا نه بحث دو جانبه اســت و با تعامل آن  را حل 
تصمیم  یــک  المپیک  کمیته  مجمع  از  فوتبال  حــذف  می کنیم. 
عکس العملی خواهد بــود. به صالح کمیته المپیک نمی دانیم که 
رویکرد تقابلی داشته باشیم. صالحی امیری تأکید کرد: پس از انتخاب 
رئیس و هیئت رئیسه جدید فوتبال با فدراسیون برای حضور صاحب 
رأی و مؤثر در مجمع این فدراسیون گفت وگو خواهیم کرد. فیفا رسماً 
اعالم کرده است از حضور شما )کمیته المپیک( به عنوان ناظر )در 
مجمع فوتبال( استقبال می کنیم. فعالً مبنا را بر سکوت قرار داده ایم تا 

برگزاری انتخابات و تعیین رئیس و هیئت رئیسه جدید.

سمیعی و صدری اعضای جدید هیئت مدیره
رسول پناه و رغبتی رفتند

اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب شدند.
باشگاه  عمومی  مجمع  نــوشــت  پرسپولیس  بــاشــگــاه  ســایــت 
فرهنگی ورزشی پرسپولیس جعفر سمیعی ) با حفظ سمت( 
و سید مجید صدری را به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره 
آن باشگاه انتخاب کرد. همچنین مجمع عمومی، ضمن پذیرش 
استعفای علی رغبتی و مهدی رسولی پناه، از زحمات آنان در 

مدت عضویت در هیات مدیره  تشکر کرد.

لک بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا شد
ــان پرسپولیس به عنوان بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا  دروازب
انتخاب شد. به گزارش سرویس ورزش، در یک نظرسنجی از سوی 
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، حامد لک با انتخاب مخاطبان این 
سایت به عنوان بهترین بازیکن سال 2020 لیگ قهرمانان آسیا انتخاب 
شد.حامد لک با بدست آوردن 47 درصد از آرا این عنوان را از آن خود 
کرد. در این نظرسنجی بشار رسن با کسب 11 درصد آرا در جایگاه 

سوم قرار گرفت.

قایدی، عبدی را جا گذاشت
مهاجم تیم استقالل با 24 درصد آرا به عنوان بهترین بازیکن جوان سال 
آسیا انتخاب شد. به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، پس از رأی 
کاربران و با احتساب نظر کارشناسان درباره بهترین بازیکن جوان سال 
آسیا، مهدی قایدی بازیکن استقالل با 24 درصد آرا به عنوان بهترین 
بازیکن جوان سال آسیا انتخاب شد.همچنین مهدی عبدی مهاجم 

پرسپولیس در این نظرسنجی با 21 درصد آرا در رده دوم قرار گرفت.

رادو به جای کرواسی به اراک رفت
باوجود قرارداد دو ساله رادوشوویچ با پرسپولیس، او در آستانه جدایی 
از پرسپولیس قرار دارد. باتوجه به اینکه مسئوالن باشگاه پرسپولیس، 
مطالبات این بازیکن را پرداخت نکرده اند، او امکان فسخ قــرارداد و 
مطالبه حقوقش در سال های آینده را هم دارد و هیچ بعید نیست که در 
هفته های آینده این اتفاق رخ دهد. به هر حال فعالً رادو با پرسپولیسی ها 

به اراک رفت تا اینکه ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی رخ می دهد.

پیشنهاد قلعه نویی برای جریمه گل گهری ها
یک روز پس از شکست تیم فوتبال گل گهر سیرجان در هفته دوازدهم 
مقابل میهمان خود تراکتور، هیئت مدیره باشگاه گل گهر سیرجان 
جلسه فــوق الــعــاده ای تشکیل داد و خروجی ایــن جلسه جریمه 5 
درصدی بازیکنان و کادر فنی بود. نکته جالب توجه اینکه این پیشنهاد 

از سوی امیر قلعه نویی مطرح شده است.

مهدی رحمتی؛ آچار فرانسه شهر خودرو
سرمربی جوان عنابی پوشان مشهدی این روزها در مشهد بیشتر از 
حوزه فعالیت خود تالش می کند تا تیمش با کمترین مشکل به کار 
خود ادامه دهد. رحمتی چهار روز پیش در مراسم امضای توافق نامه 
با یک اسپانسر جدید شرکت کرد، اسپانسری که به واسطه مذاکرات 
سرمربی جوان مشهدی ها حاضر به سرمایه گذاری در تیم شهر خودرو 
شد تا مشکالت مالی شهر خودرو مرتفع شود. در کنار این مسائل، 
مهدی رحمتی که هفته آینده شمع تولد 40 سالگی اش را فوت می کند 

سخت تمرین های بدنسازی خود را آغاز کرده است.

 بازگشت پرسپولیس به خانه اول 
در مورد شجاع

کمیته استیناف رأی کمیته تعیین وضعیت مبنی بر عدم صالحیت 
برای رسیدگی به پرونده شکایت پرسپولیس از شجاع خلیل زاده و 
باشگاه الریان قطر را ابطال کرده و این پرونده مجدد به کمیته وضعیت 
باز می گردد! به گزارش ایسنا، با این رأی، عدم صالحیت کمیته تعیین 
وضعیت برای رسیدگی به پرونده رد شده و دوباره شکایت پرسپولیس 

از مدافع سابق خود به کمیته تعیین وضعیت باز می گردد.

منهای فوتبال

آقای فکری؛ دشمن فرضی را کنار بگذار!
سرمربی استقالل معتقد است تیمش به اشتباه های داوری 
عادت کرده و گویا برخی از اینکه استقالل در صدر جدول 

است و بوی قهرمانی می دهد، ناراحت اند.
موفقیت  به  مباحث  ایــن  طــرح  می کند  تصور  فکری  شاید 
تیم او کمک می کند و با این روش می تواند موفقیت بزرگی 
از  بسیاری  به عقیده  که  در حالی  بزند  رقم  استقالل  بــرای 
کارشناسان و صاحبنظران طرح چنین مسائلی بیشتر موجب 
می شود استقالل زیر فشار قرار گیرد. حقیقت واضحی که 
امروز باید برای کادر فنی استقالل روشن شود این است که 
مشکل استقالل، عدم حمایت سیاسیون استقاللی نیست، 
اســت،  تیم  تاکتیک  و  ــازی  ب شکل  استقالل  مشکل  بلکه 

مشکل استقالل مقاومت در برابر پذیرش حقیقت است.
تأکید فــراوان فکری مبنی بر اینکه عده ای نمی خواهند او و 
تیمش موفق شوند، زمانی جواب می دهد که تیم او قانع کننده 
بــازی  ــده آل  ایـ و  قانع کننده  تیم فکری  امـــروز  امــا  کند  ــازی  ب
نمی کند، بلکه بسیار پر ایراد در زمین ظاهر می شود پس باید 
پذیرفت که این تیم از سوی دشمن بیرونی تهدید نمی شود، 

بلکه اشکال کار از مجموعه فنی تیم است.
بدون تردید جمالت فکری در خصوص وجود دشمن بیرونی 
قبیل جمالت ضربه جبران ناپذیری  این  پایان  بدون  تکرار  و 
رفتار  این  کرد،  وارد خواهد  رهبری اش  تیم تحت  روحیه  به 
ملکه ذهن بازیکن خواهد شد تا حدی که بازیکن به این باور 
می رسد که حتی در صورت تالش برای موفقیت، یک جریان 
بیرونی مانع از موفقیت استقالل خواهد شد پس چرا باید با 

این شرایط تالش کرد.
البته ممکن است فکری از قضایا و اتفاق هایی خبر دارد که 
هنوز آن ها را برمال نکرده، اگر چنین است، فکری وظیفه دارد 
به صورت شفاف آن ها را با هوادار در میان بگذارد تا پشت 
پرده مشخص شود در غیر این صورت بیان جمالت بدون 
پشتوانه ضربه جبران ناپذیری به پیکره استقالل وارد خواهد 

کرد.
بدون تردید اگر استقالل و فکری با قاطعیت و برتری بازی های 
تــوان  بــگــذارنــد هیچ قــدرتــی  بــا موفقیت پشت ســر  خــود را 
جلوگیری از موفقیت آن ها را نخواهد داشت، حتی اگر مدیر 

و مسئولی از آن ها حمایت نکند.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

برتر  لیگ  فینال  در  داده  رخ  حــواشــی  از  پــس 
کشتی آزاد، باشگاه استقالل از هفت کشتی گیر 

و دو مربی خود شکایت کرد. 
فینال بیستمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد بین 
ایران در روزهای  بازار بزرگ  تیم های استقالل و 
زیــادی همراه شد.  با حاشیه های  آذرمــاه  پایانی 
پا  اسپانسر خصوصی  با یک  که  استقالل  تیم 
به مسابقات گذاشته بود و هدایت آن برعهده 
ــود، بــه خاطر اعــتــراض بــه برخی  رضــا یــزدانــی ب
برخی  غیبت  البته  و  فــدراســیــون  تصمیم های 
تصمیم  نهایی  مرحله  در  خــود  کشتی گیران 
داشت با 6 کشتی گیر به جای 10 کشتی گیر در 
علیرضا  ورود  با  نهایت  در  شــود.  حاضر  فینال 
احمد  تــمــاس هــای  و همچنین  مــاجــرا  بــه  دبــیــر 
مـــددی مــوضــوع حــل و فصل شــد؛ اگــرچــه این 
از سالن  او  یزدانی و قهر  اعتراض رضا  اتفاق ها 

را در پی داشت. 
به گزارش ورزش سه، حاال پس از گذشت چند 
استقالل  باشگاه  مدیرعامل  مــددی،  احمد  روز 
رونـــد حضور  کــه در  مــربــیــانــی  و  کــشــتــی گــیــران 
و  کردند  ایجاد  خلل  نهایی  مرحله  در  تیم  این 
احتماالً از سوی رضا یزدانی معرفی شدند را به 
فدراسیون معرفی کرده تا بخشی از قرارداد آن ها 

کسر شود.
احمد مددی در نامه ای به علیرضا دبیر؛ رئیس 
فدراسیون کشتی از هفت کشتی گیر و دو مربی 
این تیم در لیگ برتر کشتی آزاد رسماً شکایت 

کرد.
نادرحاج آقانیا، محمدرضا سرگو، سجاد غالمی، 
امیرمحمد یزدانی، یونس امامی، عباس فروتن و 
علی موجرلو، هفت کشتی گیر تیم استقالل به 
همراه محمد طالیی مربی این تیم هستند که با 
شکایت این باشگاه به کسر 35 درصد از مبلغ 

قراردادشان محکوم شده اند.
همچنین بهروز یاری یکی دیگر از اعضای کادر 
این  اعالم  بر  بنا  استقالل  آزاد  تیم کشتی  فنی 
باشگاه به دلیل عدم حضور کامل در تمرینات، 
نظم  در  اختالل  فنی،  کــادر  به  نبودن  پاسخگو 
اردوی اول و تنبیه بدنی و زبانی کشتی گیران این 
تیم، به جریمه 70 درصد از مبلغ قرارداد محکوم 

شده است.

رأی کمیته انضباطی؟#
رسیده  فدراسیون  به  حالی  در  رسمی  نامه  این 
که به نظر می رسد استقاللی ها درصد باالیی از 
پرداخت  را  مربیان خود  و  کشتی گیران  قــرارداد 
کرده اند و حاال منتظر تصمیم کمیته انضباطی 
فدراسیون  موضع  دید  باید  فدراسیون هستند. 
در قبال شکایت استقالل که به مسائل فینال 
لیگ برتر کشتی آزاد مربوط است، چه خواهد 
بود. شاید عجیب ترین نکته در نامه مدیرعامل 
باشگاه بحث تنبیه بدنی و زبانی از سوی بهروز 
یاری باشد که سال گذشته هم با تیم اترک نایب 

قهرمان لیگ برتر شده بود.

 ادعای باشگاه استقالل بعد شکایت از هفت کشتی گیر و دو مربی

این مربی دست بزن دارد!

۲۳ آزادکار مازندرانی در اردوی تیم ملی کشتی آزاد
سومین اردوی تیم ملی کشتی آزاد در حالی از امروز آغاز می شود که 23 کشتی گیر مازندرانی در این مرحله از تمرینات 
حضور دارند. مرحله سوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک از 

دیروز آغاز و تا روز 14 بهمن در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار خواهد شد.
به گزارش مهر، این در حالی است که استان مازندران با داشتن 23 کشتی گیر از 43 آزادکار حاضر در این مرحله از 
تمرینات مثل اکثر اردوهای تیم ملی از بیشترین نفرات اردونشین برخوردار است. بر این اساس در 57 کیلوگرم رضا 
اطری، رحمان عموزاد خلیلی و مهدی ویسی، در 61 کیلوگرم، محمدباقر یخکشی و کیان محمود جانلو، در 65 کیلوگرم 
بهنام احسان پور، امیرمحمد یزدانی، مهدی عشقی، سید حسن عبادی، در 70 کیلوگرم عرفان الهی، محمد کریمی، 
در 74 کیلوگرم محمدصادق فیروزپور و حسین ابوذری و در 79 کیلوگرم علی سوادکوهی از استان مازندران در این اردو 
حضور دارند. همچنین در 86 کیلوگرم حسن یزدانی، کامران قاسم پور، احمد بذری، امیرحسین فیروزپور، در 92 کیلوگرم 
محمد علی تبار، در 97 کیلوگرم علی شعبانی، محمدحسین محمدیان، مجتبی گلیج و در 125 کیلوگرم امیرحسین 

زارع از استان مازندران هستند.
رقابت های کشتی گزینشی قاره آسیا 20 تا 22 فروردین سال 1400 و رقابت های قهرمانی آسیا روزهای 23 تا 28 فروردین 

سال 1400 در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.

 قضاوت داوران ایرانی 
در مسابقات جهانی هندبال

کوبل داوری آسیا دیدار تیم های مقدونیه شمالی و بالروس را در 
مسابقات جهانی هندبال سوت زدند.

به گزارش ورزش سه، مجید کالهدوزان و علیرضا موسویان دو داور 
ایرانی حاضر در مسابقات هندبال قهرمانی جهان به میزبانی مصر 
دیروز در دوازدهمین روز از این رقابت ها، قضاوت دیدار تیم های 

بالروس و مقدونیه شمالی در گروه چهارم را سوت زدند.
کوبل داوری هندبال ایران که به عنوان تنها نمایندگان داوری آسیا 
در این رقابت ها حضور دارد تا پیش از انجام این مسابقه، سه 
بازی دیگر را سوت زده بودند و بازی مقدونیه و بالروس چهارمین 
قضاوت داوران ایرانی در مسابقات جهانی مصر است. در غیاب 
تیم ملی هندبال ایران در مسابقات جهانی مصر، تیم داوری تنها 

نمایندگان هندبال ایران در این رقابت ها به حساب می آید.

پریسا عرب قهرمان دو صحرانوردی زنان شد
رقابت صحرانوردی قهرمانی کشور در بخش زنان با قهرمانی 
پریسا عرب در انفرادی و استان اصفهان در بخش تیمی به 

پایان رسید.
مسابقه دو صحرانوردی زنان در رده سنی بزرگساالن در چابهار 
آغاز شد که با قهرمانی تیم استان اصفهان در بخش تیمی و پریسا 

عرب در بخش انفرادی به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، در این رقابت 30 دونده از استان های سراسر کشور 
در مسیر مورد نظر )10 کیلومتر( با یکدیگر به رقابت پرداختند که در 
نهایت در بخش انفرادی پریسا عرب و سمیرا خداترس به ترتیب 
قهرمان و نایب قهرمان شدند و پریچهر شاهی در جایگاه سوم 
ایستاد.در بخش تیمی هم اصفهان بر سکوی نخست ایستاد و 
تیم های تهران و آذربایجان شرقی به ترتیب در رده های دوم و سوم 

قرار گرفتند.

قاسمی، مربی تیم ملی کاراته بانوان شد
فاطمه قاسمی به عنوان مربی تیم ملی کاراته بانوان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، با تصمیم کادر فنی تیم 
ملی، فاطمه قاسمی به عنوان مربی تیم ملی کاراته بانوان انتخاب 
شد. از سوابق مربیگری قاسمی می توان به سرمربی پیشین تیم 
ملی رده سنی نوجوانان و مربی تیم ملی رده های سنی نوجوان و 

جوانان امید اشاره کرد.

خداحافظی فرهاد ظریف با والیبال
فرهاد ظریف بعد از حدود 20 سال حضور در زمین والیبال، از 

دنیای ورزش خداحافظی کرد. 
لیبرو سابق تیم ملی با حضور در برنامه 5+1 به طور رسمی از دنیای 
والیبال خداحافظی کرد. خاتم اردکان آخرین تیمی بود که ظریف 
در آن توپ می زد. ظریف سابقه پنج قهرمانی در لیگ برتر را داشت 
که همه با مربیگری مصطفی کارخانه و در تیم های  پیکان و صنام 

رخ داده بود.

مهدی ترابی ستاره تکنیکی سابق پرسپولیس اکنون با توجه به خرید یوسف 
المساکنی تونسی توسط العربی قطر جزو لیست فروش این باشگاه قرار گرفته 
است. پرسپولیس که پیش از این در نامه رسمی، درخواست خود را برای این انتقال 
به باشگاه العربی اعالم کرده بود، در انتظار پاسخ نهایی این باشگاه برای شرایط این 
انتقال قرار دارد. با این حال اقدام فروش و پایان همکاری مهدی ترابی با العربی قطر 
قطعی به نظر می رسد و تنها موضوع توافق آن ها برای انتقال به باشگاه های خواهان 
است. در شرایط کنونی یک باشگاه قطری، یک باشگاه بلژیکی و سه باشگاه ایرانی 

خواهان به خدمت گرفتن مهدی ترابی هستند.

با این حال این هافبک تکنیکی و گلزن در نظر دارد این بار با تصمیمی که تمام 
جوانب آن سنجیده شده اقدام به انتخاب تیم بعدی خود کند. برخالف شایعات 
موجود، باشگاه العربی نمی تواند شرایط سخت مالی برای این انتقال قرار دهد و 
حتی انتخاب مقصد این انتقال نیز برعهده العربی قرار نیست و با توافق دو طرف 
صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر باشگاه العربی تنها 5 روز دیگر تا مشخص 
شدن شرایط این انتقال فرصت خواهد داشت. در صورتی که باشگاه العربی نتواند 
تا روز 11 بهمن ماه، شرایط این انتقال را فراهم ســازد، تا پایان فصل باید طبق 
تعهدات خود در قرارداد شرایط مالی مهدی ترابی را در این تیم فراهم سازد و در این 

صورت قادر به سود بردن از یوسف المساکنی خواهد بود.

تراکتور و سپاهان؛ رقیب پرسپولیس#
به گزارش ورزش سه، دو باشگاه سپاهان و تراکتور نیز درخواست رسمی خود را برای 
جذب این بازیکن اعالم کرده اند تا آن ها را هم به لیست مشتریان زمستانی این 

هافبک ایرانی اضافه کرد. سپاهان که در این فصل با حضور محرم نویدکیا قصد 
دارد بار دیگر در قامت مدعی ظاهر شود، در ادامه جذب ستاره ها این بار ترابی را 
نشانه گرفته است؛ بازیکنی که از نظر فنی و تأثیرگذاری براساس آماری که پیش 
از این نیز از او به جا مانده، قادر خواهد بود معادالت فنی و فردی را در بازی ها به 
سود تیم خود تغییر دهد و از این حیث باشگاه سپاهان نمی خواهد غافله را به رقبا 
واگذار کند. از سوی دیگر تراکتور نیز که پیش از این در لیگ هجدهم در جذب 
ترابی ناکام مانده بود، بار دیگر تالش خود را برای این انتقال آغاز کرده است و باید 
دید کاپیتان مسعود قادر خواهد بود مقدمات این انتقال را صورت دهد و ترابی را 

به تبریز بکشاند یا خیر.

 یحیی پیگیر انتقال شماره #9
باشگاه پرسپولیس طبق تصمیم کادرفنی و اعالم نیاز آن ها، مراحل انتقال این 
بازیکن به این تیم را از چندی پیش آغاز کرده و آن را به مرحله مثبتی نسبت به 

دیگر تیم های خواهان مهدی ترابی رسانده است. یحیی گل محمدی نیز 
در روزهای اخیر چه با واسطه و چه شخصاً پیگیر این انتقال بوده است 
و آن طور که شواهد خبر می دهد، باید ترابی را نخستین خرید سبد 

نقل وانتقاالتی سرخ ها در زمستان تلقی کرد. بازیکنی که قادر خواهد 
بود پس از جدایی بشار رسن و علی علیپور و همچنین محرومیت 
عیسی آل کثیر، بخش عمده فاز تهاجمی این تیم را رهبری کرده و 
آن ها را به مسیر خوشبختی و تکرار موفقیت های گذشته نزدیک تر 
کند. یحیی هم با علم به موضوع خأل تاکتیکی و تکنیکی تیمش 
که با حضور و جذب مهدی ترابی تکمیل خواهد شد، این انتقال 
را در رأس کار باشگاه قرار داده و جدا از بحث های هواداری شکل 
گرفته، شخصاً پیگیر این موضوع شده است. اتفاقی که می تواند 

هــواداران این تیم را امیدوار به جذب دوبــاره ستاره شماره 9 این 
تیم کند.

پرسپولیس، سپاهان و تراکتور به دنبال »ترابی«

 مقصد بعدی 
شماره 9 کجاست؟
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ادب و هنرادب و هنر

زاویه دید

 مدیر نشر ثالث در گفت وگو با قدس 
از نمایشگاه مجازی کتاب می گوید 

 خرید کتاب در نیمه شب 
اتفاق جدیدی است

صبا کریمی: محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث با اشاره 
به تجربه حضور در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب اظهار 
کرد: من از ابتدا با برپایی نمایشگاه مجازی که در واقع یک فروشگاه 
است، مخالف بودم. اما به دلیل اینکه شرایط فروش و عرضه کتاب 
در کشور ما طبیعی نیست، قطعاً برپایی نمایشگاه می تواند هم به 

ناشران و هم خوانندگان کتاب کمک کند.
وی در ادامه با بیان اینکه برپایی نمایشگاه مجازی کتاب با مشکالتی 
که در حوزه نشر، کاغذ و کمبود مکان های عرضه کتاب  و شرایط 
ناشی از شیوع کرونا وجود دارد، همزمان شد، گفت: در واقع این 
نمایشگاه امکانی را برای ناشران و کسانی که عرضه کتابشان کمتر 
است و فروشگاه ندارند فراهم کرد که بتوانند کتاب هایشان را به مردم 

ارائه کنند و به نظرم تا به حال هم خوب پیش رفته است.

تصورچنیناستقبالیازنمایشگاهمجازیرانمیکردم#
در  ثالث  نشر  غرفه  از  مخاطبان  استقبال  به  اشـــاره  با  جعفریه 
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب گفت: با بیش از هزار عنوان کتاب 
در نمایشگاه حضور داریــم و بیش از ۱۲۰ عنوان کتاب چاپ اول 
است. استقبال بسیار خوبی هم از غرفه ما شده و تا روز گذشته در 
حدود 5هزار نفر از غرفه ثالث خرید کردند و من هم تصور چنین 

استقبالی را نمی کردم.
مدیر نشر ثالث نمایشگاه مجازی کتاب را دارای امتیازاتی دانست و 
گفت: این نمایشگاه ویژگی هایی دارد که ما ناشران هم تا به حال با 
آن روبه رو نشده بودیم. ما تجربه برپایی 3۲ دوره نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران را در طول این سال ها پشت سر گذاشتیم و من تاکنون 
در بیش از ۱۰۰ نمایشگاه داخلی و خارجی کتاب شرکت کردم و 
براساس تجربیاتی که در این سال ها بدست آوردم می بینم یکسری 
از افرادی که همیشه از فضای نمایشگاه کتاب بری بودند و به دلیل 
شرایطی مانند ترافیک، شلوغی و... از حضور در نمایشگاه امتناع 
می کردند و خیلی از افراد هم اصالً از نمایشگاه بازدید نمی کردند 
و از سویی دیگر کسانی که در شهرستان ها حضور داشتند و این 
امکان برایشان میسر نبود که به تهران بیایند امروز به واسطه همین 

نمایشگاه مجازی، کتاب می خرند.
این ناشر یادآور شد: ما همیشه یکسری خواننده بالقوه داشتیم 
مــردم در  تبدیل شده است و می بینیم که  بالفعل  به  امــروز  که 
کتاب  نمایشگاه  از  شــب   ۱۲ ســاعــت  و  هستند  خانه هایشان 
می خرند. براساس اطالعاتی که روی پنل برای ما ارسال می شود 
می بینم که مردم ساعت ۱ و ۲ بامداد هم خرید می کنند، اتفاقی 
که تا پیش از این هیچ  گاه تجربه نشده بود و امروز شرایطی فراهم 
شده که مردم می توانند در منزلشان بنشینند، کتاب بخرند و از 
تخفیف و ارســال پستی رایگان هم استفاده کنند و در مجموع 
اتفاق بسیار خوبی است.وی با اشاره به دالیل موفقیت نمایشگاه 
مجازی کتاب عنوان کرد: اوالً این نمایشگاه با شرایط ویژه ای برگزار 
شده و تخفیف و ارســال رایگان را برای مخاطبان در نظر گرفته 
است، اما در کنار آن نکته مهمی که نباید فراموش کرد این است 
که پس از کرونا وضعیت کتاب و استقبال مردم خیلی بهتر شده 
است و قطعاً این روند ادامه دار خواهد بود و فرهنگ کتاب خوانی 

رشد می کند. 
وی متذکر شد: درست است که هنوز به کاغذ ارز دولتی تعلق 
می گیرد اما در حال حاضر محموله کاغذی که وارد شده همچنان 
در گمرک معطل مانده و موجب شده قیمت کاغذ در ماه های 
اخیر در بازار رشد داشته باشد. نکته دیگر اینکه نمی توان کتاب 
را با کاغذ آزاد چاپ کرد، زیرا از یک طرف ناشران نقدینگی ندارند 
قیمت  افزایش  آزاد سبب  کاغذ  با  کتاب  دیگر چاپ  از طرف  و 
موجب  نتیجه  در  و  ندارند  را  تــوان خریدش  مــردم  که  می شود 
می شود تیراژ کتاب پایین بیاید. بنابراین اگر دولت در حل این 
در  ورشکستی  آینده  سال  نکند،  حل  را  آن  و  همراهی  مسئله 

انتظار ناشران و صنف نشر خواهد بود. 

تلفیقنمایشگاهمجازیکتابونمایشگاهکتابتهران#
جعفریه با اشاره به تداوم برپایی نمایشگاه مجازی کتاب به موازات 
فروش  بحث  کــرد:  اظهار  تهران  کتاب  ساالنه  نمایشگاه  برگزاری 
ناشران  از  بسیاری  سایت های  از  که  سال هاست  کتاب  مجازی 
پیگیری می شود اما برپایی نمایشگاه به صورت مجازی امتیازاتی 
دارد از جمله اینکه برخی سایت ها که با کتاب سازی و تخفیف های 
۷۰ درصدی به صنعت نشر ضربه می زنند در نمایشگاه مجازی 
نمایشگاه  کنار  در  می تواند  مجازی  نمایشگاه  می شوند.  کنترل 
کتاب تهران فعالیت داشته باشد ولی در نهایت باید نمایشگاه 
فیزیکی کتاب برگزار شود، هر کدام از این دو امتیازات و ویژگی هایی 
دارند که می توان در کنار هم از آن ها بهره گرفت و  به نظرم حتی 

می توانند با هم تلفیق شوند.
وی با اشاره به نقاط ضعف نمایشگاه مجازی کتاب گفت: به نظرم 
یک مشکل بزرگی که در نمایشگاه مجازی کتاب وجود دارد این 
اســت که کتاب هایی که از اول دی مــاه چــاپ شــده و بیشتر هم 

کتاب های روز است در سایت موجود نیست. 
مشکل دیگر هم به زیرساخت های اینترنت برمی گردد که به نظرم 
یک مشکل کلی است و ربطی به نمایشگاه ندارد اما شاید وزارت 

ارشاد هم انتظار چنین استقبالی از سایت نمایشگاه را نداشت.

ــاری که در نمایشگاه »رقص     در مــورد آث
قلم« از شما به نمایش درآمده، توضیح دهید.

 من در این نمایشگاه با ارائــه پنج اثر از آثار 
خوشنویسی معاصر و موزیکالی گرافی خود 
شرکت دارم که مجموعه ایــن آثــار با عنوان 
»فـــرش حـــرف« نـــام گـــذاری شــدنــد، چــون در 
مفهوم هنری و اجرا این سری از آثــارم الهام 
گرفته شده از تار و پود و گره های فرش ایرانی 
است و به همین دلیل با عنوان »فرش حرف« 

نام گذاری شده اند. 
دو اثر روی مقوای مخصوص و سه اثر دیگر 
روی بوم با تکنیک آکرولیک و تکنیک تلفیقی 
خلق شدند، اندازه این آثار بزرگ است، یعنی 
از حدود یک متر تا حدود دو متر بوده و در 
زمره آثار موزیکالی گرافی یا موسیقایی خطی 

من محسوب می شوند.
دلیل انتخاب این مجموعه آثارم برای نمایشگاه 
موزیکالی گرافی  هنری  کانسپت  که  بود  این 
خوشنویسی  موسیقی  یــا  خــط  موسیقایی 
کانسپت است که تخصص من در جنبه های 
آثـــارم  در  طـــور  و همین  علمی  و  پــژوهــشــی 

محسوب می شود.

 نمایشگاه »رقص قلم« برای نخستین بار   
می شود.  برگزار  جغرافیایی  محدوده  این  در 
فایده برگزاری چنین رخدادهایی برای اهالی 

هنر خوشنویسی چیست؟
 البته که هر رویداد و اتفاق فرهنگی و هنری 
داشته  جامعه  در  می تواند  مثبتی  تأثیرات 
باشد، بعضی از رویدادها و اتفاق های فرهنگی 
می تواند تأثیرات فراتری ایجاد کند و انرژی و 
فعالیت های  و  در حرکت ها  دوبــــاره ای  تــوان 
این  انـــدازه  اگــر  ایجاد کند.  فرهنگی جامعه 
برای  باشد  و کشور  از جامعه  فراتر  اتفاق ها 
معرفی و گسترش فرهنگ و هنر ایــران مؤثر 
واقــع خواهد شد بنابراین رخــداد فرهنگی و 
هنری »رقص قلم« از این جنبه حائز اهمیت 

است.

ــان تــوجــه خــاصــی بــه هنر    ــارت  شما در آث
موسیقی دارید که سبب ایجاد گرایش نویی 
در هنر خوشنویسی شده است. چطور به این 

سبک و روش رسیدید؟ 
 موزیکالی گرافی یک مفهوم است که بنده 
چند سالی است در زمینه نظری، پژوهش و 
خلق آثار خودم از آن الهام می گیرم و تبعیت 
می کنم، بنابراین این ها ماحصل سال ها کار، 
و  موسیقی  هنر،  در  مــن  تجربه  و  تــدریــس 
خوشنویسی بــوده، اینکه چگونه این مفهوم 
به ذهن من متبادر شده و رشد پیدا کرده به 
سابقه و آموزش ها و سوابق هنری من در دو 
رشته خوشنویسی و موسیقی بازمی گردد، از 
را به طور موازی  این دو هنر  دوران نوجوانی 

آموختم و آن ها را بارها ادامه دادم.

زندگی    فــرانــســه  در  ســال هــاســت،   شما 
در  خوشنویسی  هنر  وضعیت  می کنید. 
کشورهای اروپایی و فرانسه در مقایسه با ایران 
چگونه است و نظر مردم این کشور درباره هنر 

خوشنویسی چیست؟

و  اروپـــا  یعنی  غــرب  در  هنر خوشنویسی   
فرهنگ  و  تمدن  گستره  در  که  کشورهایی 
تاریخ  در  غربی محسوب می شوند، اصــوالً 
شناخته  شاخص  هنرهای  عنوان  به  هنر 
نمی شده و نمی شوند، یعنی در تقسیم بندی 
در  و  تعریف  کالسیک  هفت گانه  هنرهای 
تاریخ هنر به آن پرداخته شد، خوشنویسی 
باز نکرده، این هنر اصوالً  جایی برای خود 
در قالب هنرهای دستی و مرتبط با هنرهای 
مطرح  چــاپ  و  نسخه نویسی  کــتــاب آرایــی، 
بوده است. بنابراین منظر غربی ها در مورد 
آنچه در فرهنگ هایی  با  هنر خوشنویسی 
و  و فرهنگ  ژاپن  مانند آسیای دور، چین، 
متفاوت  بسیار  اســـت،  مسلمانان  سنت 
خوشنویسی  که  می دانند  غربی ها  اســت، 
در شــرق و دنــیــای اســـالم یــک هنر ویـــژه و 

شاخصی است. 
باید اضافه کنم که در دوران معاصر به دو 
وابسته  هنرهای  و  خوشنویسی  هنر  دلیل 
به آن به فراگیری و استقبال رسیده است، 

ــه هــنــرهــای فــراگــیــر و  یــکــی از ایـــن دالیـــل ب
و  گرافیکی  خیابانی،  هنرهای  مثل  مردمی 
گرافیک مربوط می شود و دلیل دوم عالقه به 
نوستالژی و بازگشت به گذشته، اصالت ها 
و سنت هاست، ایــن مــوج که به شــدت در 
از  اســت  قابل مشاهده  امــروز  زندگی بشر 
تغذیه سالمت و فناوری گرفته تا آیین ها و 
گذاشته  را  خــود  تأثیر  در هنرها هم  باورها 
است. بنابراین در چند سال گذشته شاهد 
رشد و گسترش کالس ها و نهادهای آموزشی 
و فرهنگی و هنری حول هنر خوشنویسی 
هستیم که این مسئله نشان دهنده بازیافتن 

هنر خوشنویسی است.

 در فرانسه چطور هنر خوشنویسی را ادامه   
می دهید؟ 

 اعتقاد راسخ دارم برای جنبه های هنری حتماً 
باید مراحل و مدارج کالسیک، سنتی و اصولی 
هر هنری آموخته شود، بنابراین هنرجویان من 
هم باید این مدارج را بگذرانند و خوشبختانه 

امروز تعداد قابل توجهی هنرجو دارم که با هم 
مراودات فرهنگی و هنری داریم و تبدیل به یک 
خانواده بزرگ خوشنویسی شده ایم که همین 
خــانــواده محفلی ایجاد کــرده بــرای شناخت 
و تعلیم هنر خوشنویسی و البته فرهنگ و 
هنر ایران. من به موازات کالس های آموزشی 
در  سخنرانی هایی  خوشنویسی،  تدریس  و 
فرانسه و دیگر نقاط جهان دارم که در آن ها 
عالوه بر معرفی جنبه های فرهنگی- هنری و 
علوم  دانشگاه  دو  در  تاریخی خوشنویسی، 
سیاسی پاریس و شهرهای دیگر به تدریس 
خوشنویسی تطبیقی مشغول هستم یعنی 
برای دانشجویان هنر، خوشنویسی به طور عام 
و هنر خوشنویسی به طور خاص هم تدریس 

می کنم.

 آیا می شود از راه خوشنویسی ارتزاق کرد   
و به صورت حرفه ای به این هنر پرداخت؟

 این رشته هم مانند بقیه هنرها از سطوح 
مختلف و استقبال هنرمند برخوردار است. 

ــدریــس کــالس هــای  ــا ت بعضی هــنــرمــنــدان ب
آموزشی و عده ای با سفارشات کوچک زندگی 
می گذرانند. همه این ها به هنرمند و محیط 
و انــدازه ای که در آن فعالیت می کند بستگی 

دارد.

 هنر خوشنویسی امروز، با چه چالش هایی   
روبه رو است؟

 هنر خوشنویسی با دو چالش بزرگ مواجه 
ــن هنر هــمــواره در  ای اســـت؛ نخست اینکه 
خدمت تحریر، نوشتار، کتاب، کتاب آرایی و 
چاپ قرار داشته که با ظهور فناوری های جدید 
چاپ و نشر و ارتباطات مجازی، این هنر نقش 
سنتی خود را به شدت از دست داده است و 
جای خود را به گرایش های موازی هنری مانند 
گرافیک، طراحی حروف،  هایپوگرافی و هنرهای 
دیگر داده است. این مسئله چالش بزرگی بود 
که از قرن های ۱۷ و ۱8 در اروپا و بعدها در سایر 

نقاط جهان گریبانگیر هنر خوشنویسی شد.
اما امــروز بازگشت به اصالت ها و جنبه های 
سنتی و تاریخی این هنر در حال ظهور است، 
بنابراین یک چالش درباره هنر خوشنویسی 

چالش زمان است.
دومین چالشی که در هنر خوشنویسی وجود 
دارد مربوط به درک و برداشت ما از این هنر 
است که تصور می شده هنر خوشنویسی از 
نیازهای  با  و همراهی  به روزرسانی  خالقیت، 
عاطفی، فکری، سلیقه ای و زیباشناسی روز 
عاجز است و به این ترتیب هنر خوشنویسی 
را در چارچوب یک هنر دستی و تکراری تفسیر 
کرده اند. به خاطر این تفکر، هنر خوشنویسی 
نتوانسته به بیان خاستگاه های نوین بپردازد و 
از این طریق به صورت یک فرایند از دست 
ــه دوم بــه آن پــرداخــتــه شــده و  رفــتــه و درجـ

متأسفانه این نگرش همچنان ادامه دارد.
بنابراین من فکر می کنم اگر به این هنر اجازه 
پرواز و شکوفایی دهیم به نقش تأثیرگذاری که 
در گذشته داشته، نزدیک خواهیم شد. از این 
رو نگاه های سیاه و سفید به هنر خوشنویسی 
ما را از قابلیت های هنری و خالقانه و فراگیر 

بالقوه این هنر غافل و محروم می کند.

ــزاری نمایشگاه    ــرگـ  نــظــر شــمــا دربـــــاره بـ
خوشنویسی »رقص قلم« در مشهد چیست؟

این  میزبان  مشهد  مقدس  شهر  اینکه  از   
رویــداد است بسیار خرسند هستم، معتقدم 
اگــرچــه هــر یــک از شهرهای مــا شناسنامه و 
یک سابقه تاریخی و ذهنی برای همه ما دارند 
و بسیار هم زیبا و مورد احترام است اما این 
مسئله از ظرفیت ها و توانایی های این شهرها 
اتفاقاً  نــوآورانــه کم نمی کند،  بــرای حرکت های 
برای  ظرفیت های شهرها  و  قابلیت ها  از  باید 
بهره  جــدیــد  افــق هــای  و  دیــگــر  مناسبت های 

بگیریم.
البته مشهد به جز سابقه درخشان قدسی 
خود، همواره در طول تاریخ مهد هنر، فرهنگ، 
زبان و شعر بوده و چه خوب است امروز نیز 
و شعر  ادبیات  هنر،  پرورش دهنده  و  گهواره 
امروز ایران باشد و جایگاه تاریخی خود را از این 

نظر هم دوباره کسب کند.

پیشنهاد اهالی فرهنگ و هنر در آخرین روز نمایشگاه مجازی کتاب 

خرید کتاب در دقیقه نود!
کرونا زندگی بشر را در یک سال گذشته تغییر داده است 
و از این رو بسیاری از امور مثل نمایشگاه کتاب تهران این 
روزها به شکل مجازی برگزار می شود. نمایشگاه کتاب 
تهران که هر ساله در اردیبهشت ماه میزبان عالقه مندان 
به کتاب بود امسال در بهمن ماه و به صورت مجازی 
برگزار می شود. اگر تا به حال به سایت جشنواره سر 
نزدید و یا نمی دانید چه کتابی بخرید در آخرین روز به 
سراغ اهالی فرهنگ و هنر رفتیم و از آن ها خواستیم 
فهرست کتاب های پیشنهادی خود را به مخاطبان ارائه 
دهند. گزارش زیر که توسط »ایبنا« تهیه شده است به 

شما در انتخاب و خرید کتاب کمک خواهد کرد. 

مژدهلواسانی:ازآثارمصطفیمستور#
تا»منطقالطیر«بهتصحیحکدکنی

مژده لواسانی، از میان مجموعه شعرها، مجموعه غزل 
پایان شب  و »در  نگاه  انتشارات  از  »حسين منزوى« 
خاکستری«، اثر احمدرضا احمدى از نشر چشمه را به 

مخاطبان معرفی کرد. 
»پاييز  کتاب  ایرانی  رمــان  دوســتــداران  بــرای  لواسانی 
فصل آخر سال است« اثر نسيم مرعشى و »استخوان 
از  اثر مصطفی مستور  خوک و دست هاى جذامى« 
نشر چشمه، برای عالقه مندان به نمایش نامه کتاب 
ترجمه  با  اشميت  امانوئل  اريــک  اثــر  ــرزه«  ل »عشق 
اثر  عــروســک«  »خانه  و  قطره  نشر  از  حائری  شهال 
هنریک ايبسن با ترجمه منوچهر انور از نشر کارنامه 

را به مخاطبان معرفی کرد. 
با  »منطق الطير«  و  »تذكره االولياء«  کتاب  همچنین 
تصحيح و مقدمه دكتر محمدرضا شفیعی كدكنى از 
انتشارات سخن، »سقاى آب و ادب« اثر سیدمهدی 
اثر  هستى«  »بــار  کتاب  و  نيستان  نشر  از  شجاعى 
ميالن كوندرا با ترجمه دکتر پرویز همایون پور از نشر 
قطره آثاری بودند که توسط این مجری به مخاطبان 

معرفی شدند. 

شیوامقانلو:پیشنهادفهرستموضوعی#
معرفی  به  جــای  مترجم  و  نویسنده  مقانلو،  امــا شیوا 
کتاب، فهرست موضوعی ارائه داد. او گفت: دوستداران 
رمان های خارجی، آثار نشر نیماژ که طبیعتاً اولویتم با 
رمان های یک سال و نیم اخیر است و همه جوره مورد 
تأییدم هستند، را بخوانند. کتاب های اسطوره شناسی 
را از نشر مرکز تهیه کنید، کتاب های علوم سیاسی را 
از نشر ثالث و کتاب های زندگی نامه را از نشر چشمه 
تهیه کنید.وی همچنین گفت: کتاب های فرهنگ نامه و 
اطالعات پایه را از نشر ققنوس، کتاب های حوزه نظری 
سینما را از نشر بیدگل و کتاب های حوزه فانتزی را از 

نشر پریان تهیه کنید.
مقانلو به دوســتــداران کتاب های کــودک و نوجوان هم 
توصیه کرد آثار مورد نظرشان را از نشر پیدایش و نشر 

ویدا تهیه کنند.

سیامکگلشیری:ادایدینبه»پینوکیو«؛#
شاهکارکارلوکولودی

نوجوان  حــوزه  نام آشنای  نویسنده  گلشیری،  سیامک 

نخستین  از  بــرای خرید  را  خــود  پیشنهادی  فهرست 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران به این صورت اعالم کرد: 
مجموعه چهارجلدی از رولد دال با عنوان »جادوگرها« 
با ترجمه محبوبه نجف خانی از سوی نشر افق، رمان 
»پینوکیو« اثر نویسنده نام آشنای ایتالیایی کارلو کولودی 
است با ترجمه بهروز غریب پور و کتاب »کتاب گورستان« 
اثر نیل گی من که با ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی از 
سوی نشر افق منتشر شده است را برای عالقه مندان به 

مطالعه معرفی می کنم. 
  
فرهادحسنزاده:توجهبهآثارنویسندگان#

ایرانی
کودک  ادبیات  نام آشنای  نویسنده  حــســن زاده،  فرهاد 
و نوجوان کشورمان که سابقه دوبــار حضور در مرحله 
-نوبل  اندرسن  نامزدی جایزه هانس کریستین  نهایی 
فهرست  دارد،  کـــارنـــامـــه اش  در  را  کــــودک-  ادبـــیـــات 
پیشنهادی خود را اعالم کرد و گفت: از جمله کتاب هایی 
که می توانم برای خرید در نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
به مخاطبان نوجوان پیشنهاد دهم عبارتند از:»من نوکر 

بابا نیستم« نوشته احمد اکبرپور از سوی نشر افق ، 
مجموعه »قصه های بترس، برای بچه های نترس« نوشته 
محمدرضا شمس از سوی نشر هوپا، مجموعه ۷ جلدی 
»بچه محل نقاش ها« نوشته محمدرضا مرزوقی از سوی 

نشر هوپا ، 
مجموعه ۱۲ جلدی »قصه های شاهنامه« با بازنویسی 
آتوسا صالحی از ســوی نشر افــق ،»دلــقــک« اثــر هدا 
حدادی، »دختری با روبان سفید« نوشته مژگان کلهر از 
سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مجموعه 
دوجلدی »رودخانه واژگــون« نوشته ژان کلود مورلوا با 
ترجمه زهره ناطقی و نوید عطارشرقی از سوی انتشارات 

محراب قلم منتشر شده است.

محمدحسینی:بازهم»چرندپرند«#
محمد حسینی، نویسنده و ناشر فهرست پیشنهادی 
خود را به این صورت اعالم کرد: »چرند پرند« با مقدمه 
دکتر جواد مجابی از نشر چهل کالغ، »خاطرات نسل 
آخـــر« اثــر جـــواد مجابی از نشر ثــالــث، »دیــگــر اخبار 
نخوانید« اثر رولف دوبی با ترجمه فائزه طباطبایی از 
نشر نو، »وصیت ها« اثر مارگارت اتوود با ترجمه علی 
شاهمرادی از نشر سنگ و »ســوژه الکانی« اثر بروس 

فینک با ترجمه محمدعلی جعفری از نشر ققنوس.

اسداهللامراییوتوجهبهآثارآستر#
اما اسدهللا امرایی، مترجم پیشکسوت هم کتاب های 
»مــاجــرای  همینگوی،  ارنــســت  اثــر  اسلحه«  بــا  »وداع 
ــادون بــا ترجمه  عجیب سگی در شــب« اثــر مـــارک هـ
شیال ساسانی نیا، »جنوب بدون شمال« نوشته چارلز 
بوکوفسکی با ترجمه شهرزاد لوالچی، آثار پل استر و به 
خصوص »سفر در اتاق تحریر« با ترجمه مهسا ملک 
مرزبان، »مروارید« نوشته جان اشتاین بک با ترجمه 
نفیسه غفاری مقدم و کتاب »به انتخاب مترجم« نوشته 

احمد اخوت را برای عالقه مندان به مطالعه معرفی کرد.

گزارش روز

بهمن پناهی با وجود زندگی در غرب به فکر درآوردن هنر  ایرانی از غربت است 

بهروزرسانیخوشنویسی

مهدیه قمری: نمایشگاه خوشنویسی »رقص قلم« به عنوان بزرگ ترین 
نمایشگاه خوشنویسی جهان در تهران و مشهد آغاز به کار کرد. در 
این نمایشگاه که توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران و با همکاری 
از ۲3۲  آثــاری  بار  بــرای نخستین  برگزار می شود،  شهرداری مشهد 
افغانستان،  ایـــران،  شامل  جهان  کشور   ۲۹ از  خوشنویس  هنرمند 
آذربایجان، چین، مصر، فرانسه، هند، عراق، ژاپن، اردن، قزاقستان، 
کویت، لبنان، مغولستان، مراکش، عمان، پاکستان، الجزایر، لهستان، 

تاجیکستان،  سوریه،  کره جنوبی،  اسپانیا،  سنگاپور،  روسیه، 
تونس، ترکیه، امــارات متحده عربی و ازبکستان به نمایش 

درآمده است.
نخستین نمایشگاه بین المللی خوشنویسی »رقص قلم« تا 

۹ بهمن ماه در مشهد در محل موزه بزرگ خراسان و تا 3 
فروردین ۱4۰۰ در تهران میزبان عالقه مندان است. 

در میان آثار نمایش داده شده در مشهد، پنج اثر 
متعلق به استاد بهمن پناهی است. 

بهمن پناهی سال ۱346 در بهشهر متولد 
هنرهای  زمینه  در   ۱38۰ ســال  از  و  شــده 

تجسمی، خوشنویسی و موسیقی در پاریس به تحصیل، تدریس 
و خلق آثار هنری پرداخته است. او در زمینه خوشنویسی از محضر 
امیر خانی،  غالمحسین  حسینی پور،  سیدعلی  مانند  استادانی 
بــرده و در حــوزه  یــدهللا کابلی خــوانــســاری بهره  و  فـــرادی  عبدهللا 
موسیقی شاگردی استادان برجسته ای چون عطاءهللا  زاهدِ شیرازی، 
محمدرضا لطفی، هوشنگ ظریف و داریوش پیرنیاکان را در کارنامه 

خود دارد.
ــای دانـــشـــگـــاه  ــ ــب ــ ــده هـــنـــرهـــای زی ــکــ ــشــ ــ پـــنـــاهـــی در دان
تهران، Ecole Beaux-Arts de Valenciennes و دانشگاه 

سوربن پاریس به تحصیل هنر پرداخته است. 
موضوع پایان نامه دکترای پناهی در هنرهای تجسمی و 
رابطه موسیقی و  کالبدیِ  موزیکولوژی، تحلیل و تحقیق 
 )Musicalligraphy( »خوشنویسی با عنوان »موزیکالی گرافی
است. به بهانه حضور آثار این هنرمند در نمایشگاه 
»رقص قلم« درباره هنر خوشنویسی و ایده های 
گفت وگو  بــه  وی  بــا  خوشنویسی  هنر  در  او 

نشستیم که می خوانید. 
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