
آمار هشتگ سازها را درآوردند
روزهـــای آخــر آذر مــاه امسال بــود که 
هشتگ واکسن بخرید در توییتر داغ 
شد. همان موقع هم برخی ها گفتند 
توییت  ایـــن هشتگ  ــا  ب کــه  کسانی 
می زدند بیشتر ساکن خارج از ایرانند. 
حاال مشخص شده اصل ماجرا زیر 
ســر هــمــان خــارج نــشــیــنــان، حامیان 
داخلی شان و یا روبات هایی بوده که این توییت ها را بازنشر می دادند. 
حدود ۹۷ هزار توییت در این زمینه منتشر شده و ۶۸ درصد از اکانت ها 

مربوط به خارج از کشور و ۵۸ درصدشان در آمریکا ساکن هستند.

فقط برای استثمار
آمارهای جدید بهداشتی اگر درست و 
دقیق باشند عالوه بر هشداری که درباره 
بیماری ها و ویروس هایی جز کرونا به ما 
هشدار  و  عبرت آموزی  یک  می دهند، 
دیگر هم دارند. یک کاربر فضای مجازی 
در توییتر نوشته: سال ۲۰۲۰ و تو اوج 
همه گیری کووید ۱۹، ایدز قربانیان بیشتری نسبت به این بیماری داشته. 
چرا بهش کمتر توجه می شه، چون مرگای این بیماری بیشتر تو آفریقا 

اتفاق می افته و جلو چشم نیست. آفریقا فقط برای استثمار خوبه.

ازدواج درمانی
علی رضوانی که هفته گذشته خبر 
بیمارستان  در  و  گرفته  کــرونــا  آمــد 
بستری شده همان گزارشگری است 
که سردار سلیمانی به او گفته بود چرا 
مجرد هستی و ازدواج کن! حاال یک 
کاربر فضای مجازی فیلمی از خوش و 
بش رئیس مجلس با علی رضوانی را در توییتر منتشر کرده و نوشته: 
»قالیباف زنگ زده، علی رضوانی بهش میگه درمانش به موقع بوده 
و حالش بهتره... قالیباف هم بهش میگه به توصیه حاج قاسم گوش 

کن و زن بگیر تا کرونا نگیری«.

دوهفته تاب بیاورید
پخش سریال دادستان که ماجرایی 
دارد  عــدالــت مــحــور  و  فــســادســتــیــز 
ده نمکی،  مسعود  است.  آغاز شده 
صــفــحــه  در  ســــریــــال  کــــــارگــــــردان 
اینستاگرام خود با انتشار یک ویدئو 
»دادستان«  نوشت:  سریال  این  از 
هر روز ملتهب تر می شود، امیدوارم 
از فضای مجازی  و  بیاورد  تاب  بیرونی  فشارهای  برابر  در  سازمان 
و رسانه های جدید عقب نیفتد. ۱۶۲ تلفن سازمان است؛ من اگر 
جای شما مخاطبان همراه دادستان بودم به آن ها امید و قوت قلب 

می دادم تا دو هفته »دادستان« را تحمل کنند و کم نیاورند.

 محمد تربت زاده  ظاهر قضیه همان 
بــود که رضــا خــان می گفت. قــرار شده 
ــود امــضــای پیمان صلح و دوســتــی و  ب
ایــران تا آن  تعاونی که به قــول پادشاه 
و  ــود، صلح  ب بی سابقه  آسیا  در  تاریخ 
جلو  و  برگرداند  خاورمیانه  به  را  صفا 
فعالیت گروه های معارض و مسلح در 
کشورهای عضو قرارداد را تا حد ممکن 
بگیرد. پیمان سعدآباد همچنین قرار بود 
تمامیت ارضی کشورهای ترکیه، عراق، 
افغانستان و به ویژه ایران را تأمین کند. 
ایــن وســط ایـــران هم بنا بــود بیشترین 
سود را از پیمان سعدآباد ببرد، چرا که 
تنها کشوری که با هر سه کشور دیگر 
مرز مشترک داشت، ایران بود. سال ها 
ــرارداد  ق از  با افسوس  امــا مورخ ها  بعد 
سعدآباد یاد کردند و لقب »ننگین« را 
چسباندند پشت نام آن. در سال های 
حکومت رضاخان هیچ کس دم از عواقب 
این پیمان منطقه ای نزد اما بعدها همه 
گفتند و نوشتند که رضاخان در قالب 
ایــن پیمان، همه چیز داد و هیچ چیز 

نگرفت!
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اول،  بــود که ملک غــازی  ۱۷ تیر ۱۳۱۶ 
کمال  مصطفی  ــاه،  شــ ظــاهــر  محمد 
آتــاتــورک و رضــاخــان در کــاخ سعدآباد 
تهران دورهــم جمع شدند تا پیمانی را 
منعقد کنند که سنگ بنای آن، سال ها 
پیش توسط بریتانیایی ها گذاشته شده 
پیمان  امضاکننده  دولـــت   چهار  بـــود. 
سعدآباد یعنی ایران، افغانستان، ترکیه 
در  مداخله  از  شدند  متعهد  عـــراق  و 
امــور داخلی یکدیگر خـــودداری کنند، 
بشمارند،  محترم  را  مشترک  مــرزهــای 
بــه یکدیگر  تــجــاوز نسبت  از هــرگــونــه 
خودداری کنند و از تشکیل جمعیت ها و 
دسته بندی هایی که هدف آن ها اخالل در 
صلح میان کشورهای همجوار و همپیمان 

باشد، جلوگیری به عمل آورند.
این تمام چیزی بود که در سند رسمی 
این پیمان درج شده است. همین هم 
ایــن پیمان در ۲۵ بهمن  شد که سند 
۱۳۱۹ در مجلس شورای ملی به تصویب 
رسید. در پشت پرده اما رضاخان برای 
جلب نظر سه دولت دیگر، امتیازهای 
عجیب و غریبی را به آن ها واگذار کرد. 

در  رسمی  به شکل  نه  که  امتیازهایی 
ــه تصویب  ــه ب جــایــی ثــبــت شــدنــد و ن

مجلس درآمدند.

این تپه و آن تپه!»
ــاد اخــتــالف  درمـــــورد پــیــمــان ســعــدآب
اما چیزی  نظرهای زیادی وجود دارد 
آن  دربـــاره  مــورخــان  همه  تقریباً  کــه 
مــتــفــق الــقــول انــد آن اســـت کــه اصــل 
انعقاد این پیمان در راستای سیاست 
مبنی  انگلستان  منطقه ای  منافع  و 
بــرابــر اشاعه  ایــجــاد ســدنــفــوذ در  بــر 
مسئولیت  گــرفــت.  شکل  کمونیسم 
بر  هم  سیاسی  تصمیم  این  سنگین 
دوش رضاخان قرار گرفت. در نتیجه 
ــران بـــرای جــلــب رضــایــت  ــ پـــادشـــاه ای
قول  به  حاضر شد  دیگر  دولــت  سه 
خودش چند تپه را از جیب همایونی 

به آن ها ببخشد!
رضاخان در این راستا، بخشی از ناحیه 
ترکیه  دولــت  به  را  آرارات  و  داغ  آغــری 
ــذار کـــرد. حسین مکی بــه نقل از  ــ واگ

سرلشکر ارفــع می گوید وقتی درباریان 
دربــاره این تصمیم عجیب از رضاخان 
پرسیده اند، او پاسخ داده:»منظور این تپه 
و آن تپه نیست. منظور من این است که 

ما با هم دوست باشیم«! 
و  بـــــــذل  از  ــم  ــ ــ ه عـــــــــراق  ــور  ــ ــشـ ــ کـ
بخشش های پادشاه ایران بی نصیب 
نماند. پادشاه عراق در ازای امضای 
در  کشتیرانی  حــق  توافق نامه،  ایــن 
بــه استثنای ۵  ــــدرود –  ارون ســراســر 
کیلومتر آب های مقابل آبادان تا خط 

تالوگ- را بدست آورد.
رضاخان در مذاکرات بر سر هیرمند و آب 
آن، با حکمیت انگلیسی ها، میزان سهم 
آب ایران از رود هیرمند را به یک سوم 
کاهش داد. عالوه بر این، منطقه چکاب 
و مناطق نمک خیز مرز ایران و افغانستان 
پادشاه  به  اعتمادسازی  به منظور  هم 

افغانستان تقدیم شد. 
شاید پیش خودتان بگویید این بذل و 
بخشش ها البد ارزش منافع بلندمدتی 
که پیمان سعدآباد نصیب ایران می کرده 

را داشته اما جالب است بدانید مدت 
کوتاهی پس از انعقاد این پیمان، جنگ 
جهانی دوم آغاز و ایران اشغال می شود. 
در این زمان نه تنها هیچ یک از متعهدان 
این پیمان به ایران کمک نمی کنند بلکه 
خاک خودشان را هم برای حمله به ایران 

در اختیار انگلستان قرار می دهند! 

به نام ایران به کام انگلستان»
حاال پرسش اینجاست رضاخان چرا تن 

به امضای چنین قراردادی داد؟ 
پیمان  می گویند  تاریخی  تحلیلگران 
سعدآباد تالشی برای پیشبرد دیپلماسی 
منطقه ای حاکمان دست نشانده ای بود 
بــه خیال خــودشــان نمی خواستند  کــه 
در برقراری روابــط با یکدیگر قدرت های 
محوری جهان را دخالت دهند. رضاشاه 
هم مانند دیگر سران کشورهای متعاهد 
ایــن پیمان ســودای  انعقاد  بــا  نــه تنها 
تقویت قدرت و افزایش وجهه منطقه ای 
خود را در سر می پروراند بلکه به دنبال 
راهی برای مقابله با تهدید جنبش های 

انقالبی داخلی بود.
گذشته از این اما بدون شک انگلستان 
که به قول دولتمردانش از سال ها پیش 
به فکر ایجاد ســدی آهنین در جنوب 
شـــوروی بــود تا از توسعه طلبی و نفوذ 
و  ــــارس  ف ســمــت خلیج  ــه  ب کمونیسم 
چاه های نفت جنوب ایران جلوگیری کند، 
بیشترین سود را از انعقاد این قرارداد برد. 
عالوه بر این، دولت های ضعیف منطقه 
تعدیل  بــرای  آن ســال هــا  در  خاورمیانه 
فشار شوروی و انگلیس، به سوی آلمان 
به عنوان نیروی سوم متمایل بودند و این 
مسئله زنــگ خطری بــرای انگلیسی ها 
به حساب می آمد. پیمان سعدآباد اما 
از این نظر هم به یــاری انگلستان آمد 
تا خطر نفوذ فاشیسم و کمونیسم در 
خاورمیانه را یکجا و در نطفه خفه کند. 
درحــالــی پشت پرده  اتفاقات  ایــن  همه 
بــود که رضــاخــان بی خبر از  در جریان 
آن هــا و سرمست از امضای قـــراردادی 
که عواقبش را نمی دانست در مجلس 
خطاب به نمایندگان می گفت: »پیمان 
سعدآباد در مشرق زمین بی سابقه است 
و در این هنگام که امــور عالم مشوش 
است، مدد بزرگی به بقای صلح جهان 

خواهد بود«.

من، صادق و آن تانک دزدی

از  همین صفحه  در  و  بود  والفجر۸  عملیات  سالگرد  پیش  هفته 
ویژگی های خاص این عملیات بزرگ نوشتیم و اینکه برای نخستین 
بار در طول جنگ تحمیلی چطور دشمن را گول زده و مقدمات این 
از شهیدانی که  پنهان کردیم. یکی  از چشمش  را  بــزرگ  عملیات 
کمتر درباره اش حرف زده شده و در واقع از عناصر اصلی لو نرفتن 
والفجر۸ به حساب می آید، شهید سید محمد صادق دشتی است. 
»فارس پالس« با معرفی کتاب »آقا صادق« هم شهید را معرفی و 
هم با آوردن بخش هایی از کتاب، عظمت کار شهید را یادآوری کرده 
است. بخوانید: »حبیب احمدزاده، رزمنده سال های دفاع مقدس 
و نویسنده آثاری چون »شطرنج با ماشین قیامت« و »داستان های 
شهر جنگی« می نویسد... پس از چند سال از شروع جنگ، خانواده 
شهدای آبادان در سال ۶۴ اجازه پیدا کردند به گلزار شهدای شهر 
ناگهان  بروند، ولی  مــزار بچه هایشان  کــرده و سر  پیدا  و آمد  رفت 
در عصر پنجشنبه ای، این محوطه به شدت زیر آتش قرار گرفته و 
تعدادی از این خانواده ها زخمی شدند. حتی قبر چند شهید مورد 

اصابت قرار گرفته و قسمتی از پیکر آنان به بیرون پرتاب شد.
ما به بررسی پرداخته و با دکل ) دیده بانی( عظیمی از دشمن در آن 
سوی رودخانه روبــه رو شدیم. منطقه استحفاظی متعلق به ارتش 
دستورالعملی  فرمودند  که  کردیم  عمل  درخــواســت  آن هــا  از  بــود. 

ندارند. به سپاه آبادان مراجعه کردیم که... نتیجه ای نگرفتیم.
از تیپ ۷۲ محرم... تانکی دزدیده و سروقت دکل دشمن رفتیم ولی 
به دلیل نداشتن سکوی شلیک، کاری نمی توانستیم بکنیم. به جهاد 
فارس، مستقر در آبادان مراجعه کردیم. مسئول جهاد، جوانی بود 
به نام سیدمحمد صادق دشتی. بی درنگ پذیرفت زیر دید و تیر 
آتش شدید  زیر  بــســازد...  برایمان  شلیکی  دشمن سکوی  حتمی 
ساخت، ولی کوتاه بود. با درخواست ما دوباره با لودر به سروقت 
سکو رفت و این بار بسیار بلندتر و مناسب تر ساخت؛ ولی دیده بان 
دکل دشمن هم که جانش را در خطر می دید، بیکار ننشست و با 

گلوله توپخانه او را در پای تپه به شهادت رساند.
فــردا در کنار سکو، خون شهید را دیــدیــم... من از بــاالی دودکش 
بــاالی سکو شلیک  از  کــرده و حسین جــلــی زاده  خــودی دیده بانی 
با  گلوله سوم همراه  با  کیلومتری  بعید ۴  فاصله  در  دکل  می کرد. 

دیده بانش مورد هدف قرار گرفته و سرنگون شد.
مرا   ۸ والفجر  عملیات  از  پــس  ســوداگــر،  احمد  سرلشکر  ســـردار 
موجب شد  ناخواسته  طــور  به  دکــل  آن  انهدام  گفت:  و  خواست 
دشمن نتواند تردد نیروهای ایران را در جاده خسروآباد بین آبادان و 
اروندکنار تحت نظر داشته و پی به نیت ما برای عملیات )والفجر۸( 

در آن منطقه ببرد«.

 مجازآباد
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ورزشورزش
استقالل-سپاهان در اصفهان

 نویدکیا-  فکری 
در وضعیت قهرمانی

آیا بهاروند و اصفهانیان به انتخابات برمی گردند؟

از دوئل های علنی تا 
وعده های دبیرکلی به 22 نفر!

  مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد 
از افزایش کمی و کیفی آثار سیزدهمین جشنواره فجر در روزهای کرونایی می گوید  

رشد هنرهای تجسمی در دوران قرنطینه

آیالر باخ!
آدم فــضــایــی هــا و  ــه مـــثـــالً  ــاال چـ حــ
ــال  ــب دن ــه  کـ ــی  ــنــی هــای زمــی آدم  ــه  چـ
هــیــجــان و جــنــجــال و دیــــده شــدن 
پشت  کــه  کــســی  هــر  هستند!  و... 
اسرارآمیز  »مونولیت« های  ماجرای 
بار  نخستین  کــه  بی معنی  ظــاهــراً  و 
آمریکا  »یوتا«  ایالت  بیابان های  در 

پیدا شد و بعد در برخی کشورهای دیگر از جمله ایران خودمان هم 
دیده شد، هست ظاهراً قصد بی خیال شدن ندارد و دوست دارد 
هر از چندی با مردم دنیا سربه سر بگذارد. باشگاه خبرنگاران دیروز 
نوشت: به تازگی پیدا شدن یک مونولیت در کشور ترکیه به سوژه 
رسانه ها تبدیل شده است. این ستون فلزی که ۱۰ فوت ارتفاع دارد 
توسط یک کشاورز محلی در جنوب شرقی استان شانلی اورفه ترکیه 
پیدا شد. روی این ستون فلزی به خط ترکی قدیمی نوشته شده بود: 

به آسمان نگاه کن، ماه را ببین!
محل کشف این ستون فلزی در نزدیکی مکان میراث جهانی یونسکو 
در Gobekli Tepe است، خانه سازه هایی که قدمت آن مربوط به 
هزاره دهم قبل از میالد است. در حالی که مسئوالن محلی و پلیس 
ترکیه سرگرم تحقیقات در مورد منشأ پیدایش این مونولیت هستند 
این سازه عجیب توسط چند نظامی به شدت محافظت می شود. 
تصاویر منتشر شده، سربازان مسلح ارتش ترکیه را در اطراف این 
سازه نشان می دهد. رسانه های محلی ترکیه گزارش دادند پلیس در 
حال جست وجوی تصاویر دوربین های مدار بسته برای بررسی نحوه 
حمل این ستون فلزی به این مکان است. بنا به این گزارش، مردم 
این سایت  از  فرماندار محلی  ایرین«  و همچنین »عبدهللا  محلی 

بازدید کرده اند.
گفتنی است؛ ۱۸ نوامبر سال گذشته بود که مأموران حیات وحش در 
ایالت یوتا هنگام شمارش هوایی گوسفندان در یک بالگرد، سازه ای 

به طول ۱۱ فوت را در صحرایی دور افتاده پیدا کردند.

فوالد- شهرخودرو در اهواز

 نکونام - رحمتی 
در وضعیت اورژانسی

آن روزها

2 بهمن 1399باور می کنید؟
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در پشت پرده پیمان »سعدآباد« چه قسمت هایی از ایران جدا شد؟

بذل و بخشش های همایونی



10
   شنبه 25 بهمن 1399 

1 رجب 1442 13 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9465 

ورزشـــیورزشـــی
11

               شنبه 25 بهمن 1399 
و چهارم  شماره 9465  1 رجب 1442 13 فوریه 2021  سال سی 

پانزدهم،  هفته  در  سپاهان  و  استقالل  دیــدار  شاید 
حساس ترین دیــدار نیم فصل نخست لقب بگیرد. 
دیداری که اگر برنده داشته باشد، می تواند 50 درصد 
از قهرمان نیم فصل لیگ را مشخص کند و در صورتی 
که پرسپولیس نتواند دو دیدار پیش رو را برنده شود، 
از  نیمی  قهرمان  می تواند  اصفهان  نبرد  برنده  آنگاه 

لیگ بیستم باشد.

سپاهان با رهبری اسطوره#
دیدارهای استقالل و سپاهان در سالیان اخیر همواره 
زیبا، جذاب و دیدنی از آب درآمده که بسیاری از این 
دیدارها، تکلیف قهرمان جام را مشخص کرده است 
چه در لیگ برتر و چه در جام حذفی اما تقابل امروز 
دو تیم، یک تفاوت بزرگ با دیدارهای گذشته دارد و 
آن، حضور اسطوره سپاهانی ها روی نیمکت این تیم 
است تا او این بار در قامت مربی به مصاف استقالل 
برود. محرم نویدکیا که پس از اتمام دوران فوتبالش 
سریعاً به جرگه مربیان پیوست، تا به اینجای کار نتایج 
او یک تیم هجومی برای  خوبی کسب کــرده اســت. 
زردپوشان اصفهانی ساخته که خط حمله خطرناکی 
دارد و بی پروا به دروازه رقیبان یورش می برد. به ثمر 
بهترین خط حمله  و کسب عنوان  رساندن 23 گل 

لیگ، نشان از فوتبال تهاجمی سپاهانی ها دارد. 

استقالل خسته#
به  منتقدان  تهاجم  از  فکری خسته  هم  آن سو  در 
نیمکت  بقا روی  برای  بازی  این  امتیازهای  به  شدت 

استقالل نیازمند است. او در اصفهان همچون چند 
بازی قبلی باز هم شیخ دیاباته را ندارد و در خط دفاع 
نظر  از  او  تیم  اســت.  مرادمند  بازگشت  به  دلخوش 
روحی شرایط مساعدی ندارد. مصاحبه تند بازیکنان 
در بازی قبلی و ناراحتی هیئت مدیره از کادرفنی فشار 

مضاعفی را به استقالل وارد کرده است.
از آنجایی که آقای گل لیگ گذشته در دیــدار امروز 
نــــدارد، او از مجموع  نــیــز حــضــور  مــقــابــل ســپــاهــان 
هــزارو350 دقیقه حاصل از 15 بازی نیم فصل اول، 
تنها 298 دقیقه برای تیم فکری به میدان رفته است. 
مجموع دقایق حضور دیاباته، با سه دیدار کامل 90 
می کند.  برابری  دیگر  دقیقه   28 عــالوه  به  دقیقه ای 
به عبارت ساده تر، دیاباته 11 بازی کامل به عالوه 62 
دقیقه از بازی دوازدهم نیم فصل نخست را از دست 
داده است. آمار حضور دیاباته در ترکیب استقالل به 
بازیکنی که مدیران  هیچ وجه راضی کننده نیست. 
تیم برای حفظ او، دست به هر کاری زدند و به تازگی 
نیز معوقات حقوق او را پرداخت کردند اما این بازیکن 
کند،  بــازی  استقالل  بــرای  زمین  درون  آنکه  از  بیش 
مشغول کارهای درمانی اش در کلینیک های پزشکی 

بوده است.
شنبه 25 بهمن 1399س

نفت  مسجدسلیمان - آلومینیوم اراک  15:00
ماشین سازی تبریز - صنعت نفت آبادان 15:00

15:30 نساجی مازندران - گل گهرسیرجان  
فوالد - شهر خودرو   16:00
سپاهان - استقالل  17:10

شاگردان مهدی رحمتی امروز در شرایطی به مصاف 
فوالد خوزستان خواهند رفت که حسن جعفری )به 
دلیل مصدومیت(، جاللی راد و روح هللا سیف اللهی 
در ترکیب این تیم حضور نخواهند داشت و مهدی 
رحمتی کار سختی برای امتیاز گرفتن در هفته پایانی 
رقابت های نیم فصل اول دارد. این تلخ ترین اتفاق برای 
مــوی حمایت مسئوالن  به  که حیاتش  اســت  تیمی 
شهری بند است. مهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال 
شهرخودرو درباره بازی تیمش مقابل فوالد خوزستان 
گفت: تیم فوالد از تیم های بسیار خوب لیگ است که 
از کادر فنی باتجربه ای بهره می برد. یک بحث مهم در 
انجام مسابقات تمرکز کافی تیم است. خوشبختانه ما 
از نظر فنی تمرینات خوبی را در مشهد برگزار کردیم و 
نفراتمان شرایط فنی ایده آلی دارند. اما از نظر روحی 
و روانی به دلیل اتفاق هایی که در مجموعه مدیریتی 
باشگاه رخ داده است، اعضای تیم با نگرانی روبه رو 

هستند که این، شرایط ما را کمی سخت می کند.

تیم متعلق به همه مشهدی هاست#
رحمتی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی 
انجام می دهند، گفت:  استانی چه حمایتی  مدیران 
آنچه می توانم بگویم اینکه شرایطمان بسیار سخت 
است. نیم فصل در پیش است و حدود 6-5 بازیکن 
ما با پیشنهادهای خوب تیم های متمول و بزرگ لیگ 
برتری روبه رو شده اند. هرچند بچه ها به تیم و هواداران 
عزیز وفادار هستند اما باشگاه باید حداقل تعهدات 
خود را عمل کند. من نگران جدایی بازیکنانم هستم و 

از همین طریق از مسئوالن محترم استان درخواست 
می کنم همراهی کنند و مشکالت را رفع کنند، چون 
در صورت حل نشدن مشکالت و جدایی بازیکنان، 
باید به مــردم عزیز و هـــواداران دوست داشتنی  همه 
مشهدی و خراسانی پاسخگو باشند. ما بارها گفته ایم 
تیم متعلق به همه  این  و  نفر نیست  تیم مال یک 

مشهدی هاست.

جدایی ستاره ها#
اشــاره  با  ادامــه  در  شهرخودرو  فوتبال  تیم  سرمربی 
انجام  تیم  مالی  رفــع مشکالت  بــرای  که  کارهایی  به 
ــرای حل  ب گویا جلسه هایی  ــرد:  ک بیان  اســت،  شــده 
برگزار  رضــوی  خراسان  استانداری  در  تیم  مشکالت 
شده و از نهادهای مختلف در جلسه ها حضور دارند 
و درخواستم این است که زمان زیادی برای جلوگیری 
از جدایی بازیکنان نداریم و باید استانداری در کنار 
هیئت فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان برای اینکه 
بتوانند به تیم کمک کنند مجوزهای الزم را صادر کنند 
و با شناختی که از استاندار محترم و معاونان و مدیران 

آن ها دارم به حمایتشان خوشبینم.
جناب استاندار خراسان رضوی به طور قطع می داند 
که این تیم تنها نماینده لیگ برتری شرق کشور است 
و در صورت ادامه شرایط فعلی، این تیم نمی تواند به 
روند رو به پیشرفت خود ادامه دهد. اگر مجوز الزم 
برای کمک به تیم را ندهند کار ما سخت می شود و 
عالوه بر اینکه دیر می شود، پس از آن دیگر نمی شود 

کاری برای تیم کرد.

استقالل- سپاهان در اصفهان

نویدکیا- فکری در وضعیت قهرمانی
فوالد- شهرخودرو در اهواز

نکونام - رحمتی در وضعیت اورژانسی

درخواست نجومی آالبا از رئال
دیوید آالبا ستاره اتریشی بایرن موضع خود را تغییر داده و در مذاکرات 
نوشت  کیکر  کــرد.  تقاضا  را  بــاال  بسیار  دستمزدی  رئـــال،  با  جدیدش 
قرارداد آالبا بایرن مونیخ در پایان فصل به اتمام می رسد و شواهد نشان 
اخیر  نــدارد. در هفته های  به ماندن  او دیگر هیچ عالقه ای  می دهد که 
گمانه زنی های زیادی در خصوص آینده ستاره اتریشی مطرح شده اما 
اکثریت آن ها حاکی از آن بود که او قصد دارد فوتبالش را در اسپانیا و 

باشگاه رئال مادرید ادامه دهد.

بازگشت مولر به آلمان با جت خصوصی
توماس مولر که با مثبت شدن تست کرونایش درست پیش از برگزاری دیدار 
فینال جام باشگاه های جهان، از شرکت در مسابقه و جشن قهرمانی بازماند، 
حداقل توانست سفری مجلل به وطن داشته باشد! به گزارش ورزش سه، 
درست است که ابتالی توماس مولر به کرونا هیچ جنبه مثبتی ندارد، اما اینکه 
قطر اصراری نداشت که ستاره بایرن را تا پایان دوران قرنطینه اش در این کشور 
نگه دارد و او توانست با یک جت خصوصی بسیار لوکس و مجلل به آلمان 

بازگردد، شاید اندکی بتواند آالم او را التیام بخشد.

فلیک: تاریخ ساز شدیم
پس از کسب ششمین قهرمانی در طول یک سال گذشته، هانسی فلیک سراپا 
تحسین و ستایش بازیکنان خود بود. سرمربی بایرن با تمجید از نمایش این 
تیم گفت که این یک پیروزی عظیم برای تیم و عملکرد عالی و برجسته تیمی 
بود. به گزارش ورزش سه، فلیک گفت: »به تیمم تبریک می گویم، آن ها قطعاً 
دستاوردی تاریخی بدست آوردند. حتی برای تیم موفقی مثل بایرن مونیخ، این 
بهترین فصلی است که آن ها تاکنون داشته اند. بردن در فینال حق ما بود. روحیه 

و ذهنیت تیم امروز در زمین عالی بود«.

توخل: چلسی جسور نبود
توماس توخل، سرمربی آلمانی چلسی، با وجود برد 1-0 برابر بارنزلی در 
جام حذفی، از نمایش بازیکنانش رضایت ندارد. توماس توخل می گوید 
که چلسی در دیدار برابر بارنزلی از شجاعت و جسارت الزم برخوردار نبود. 
به گزارش ورزش سه، چلسی با پیروزی 1-0 برابر بارنزلی خود را به مرحله 
یک چهارم نهایی رساند با وجود این، تیم بارنزلی که در حال حاضر در 
رقابت های چمپیونشیپ، دسته پایین تر فوتبال انگلیس، در رده سیزدهم 

قرار دارد، به هیچ وجه در برابر حریف لیگ برتری خود کم نیاورد.

با  بـــازی  اســتــقــالل  ســرمــربــی  عرب:  حمیدرضا 
سپاهان را یکی از مهم ترین بازی های لیگ بیستم 
بــاور اســت که پیروزی در این  ایــن  می داند و بر 
میدان می تواند تیمش را در ادامه راه کمک کند. 

مساوی خارج از خانه؟#
برد مقابل سپاهان به اعتقاد سرمربی آبی ها از 
بود.  خواهد  کمک کننده  روانــی  و  روحــی  لحاظ 
فکری دراین باره می گوید: »به هرحال قاعده به 
ما می گوید تساوی بیرون خانه آن هم مقابل یکی 
از مدعیان قهرمانی نتیجه خوبی است اما چون 
فاصله امتیازی ما در صدر جدول با رقبا از جمله 
سپاهان کم است برای رسیدن به سه امتیاز این 
بازی گام به اصفهان می گذاریم و امیدواریم به 
نتیجه ای که می خواهیم برسیم. سپاهان یکی از 
تیم های خوب لیگ بیستم است. ما بازی های این 
تیم را آنالیز کردیم. آن ها خط حمله خوبی دارند 
اما به طبع درهرتیمی نقاط ضعف و قوت وجود 
دارد و ما به دنبال ضربه زدن به سپاهان از همین 

نقاط ضعف هستیم«. 

بازی جوانمردانه#
ــه حــرف هــایــش گــفــت: »بــیــش از  فــکــری در ادامـ
جوانمردانه  ــازی  ب یــک  داریـــم  دوســت  هرچیزی 
باشد و بازیکنان دو تیم اصول فیرپلی را رعایت 
کنند اما به هرحال این بازی جزو بازی های جذاب 
لیگ به شمار می رود و هر دو تیم دنبال اهداف 

خود هستند«. 

سه غایب#
به وضعیت  خــود  ادامــه صحبت های  در  فکری 
با سپاهان سه  بازی  استقالل اشاره کرد: »برای 
غایب داریــم. فرشید باقری، داریــوش شجاعیان 
و شیخ دیاباته دراین میدان کنار ما نیستند، اما 
ما مجموعه خوب و کاملی هستیم و بازیکنانی 

دراختیار داریم که توانمندی شان باالست«. 

نبرد 6 امتیازی#
از سرمربی استقالل پرسیدیم اگر استقالل بتواند 
سپاهان را ببرد شرایط خوبی در صدر جدول پیدا 
می کند که او این پاسخ را داد: »همین طور است. 
می تواند  آن  پیروز  و  است  امتیازی   6 بــازی  این 

احساس راحتی بیشتری نسبت به آینده داشته 
باشد. ما هم هدفی جز بردن سپاهان در اصفهان 

نداریم. امیدواریم به این مهم برسیم«. 

حفظ صدرنشینی#
تکرار  را  معروف  جمله  آن  دیگر  بــار  یک  فکری 
کرد: »روزی که استقالل را در دست گرفتم گفتم 
که حفظ صدرنشینی از رسیدن به صدر جدول 
مهم تر است. االن که ما در صدرهستیم مدعیان 
بنابراین  را تسخیر کنند.  ما  می خواهند جایگاه 
باید بتوانیم این موقعیتی که بدست آوردیم را با 
چنگ و دندان حفظ کنیم«. استقالل در شرایطی 
قرار می گیرد  بعدازظهر رخ دررخ سپاهان  امــروز 
در  تیم  ایــن  به  بیشتر نسبت  امتیاز  با یک  که 
صدر جــدول قــرار دارد. این موقعیت اما ممکن 
است به زودی به خطر بیفتد چون پرسپولیس 
از  به استقالل  بازی کمتر نسبت  به واسطه دو 
برخورداراست.  جــدول  صدر  به  رسیدن  شانس 
تنزل  سوم  رتبه  تا  استقالل  است  ممکن  حتی 

جایگاه پیدا کند اگر به سپاهان ببازد.

قهرمانی آسیا#
او نشان داد به آینده بسیار امید دارد و به همین خاطر 
حرف از قهرمانی در آسیا بر زبان آورد. فکری ضمن 
بیان خواسته اش از هواداران برای دوری از حواشی و 
توجه نکردن به شایعات گفت: » من 14 سال است که 
مربی هستم و به خوبی می  دانم تیمم چه نقاط ضعف 
و چه نقاط قوتی دارد. من هم قبول دارم استقالل شاید 
آن فوتبال خیلی خوب مد نظر هــوادار را بازی نکند 
اما اگر همین االن فوتبال خوبی بازی می کردیم ولی 
یک در صد امتیازات امروز را نداشتیم خیلی  ها می 
گفتند استقالل امسال مدعی قهرمانی نیست. تازه 
اعتقاد دارم اگر مشکالت داوری نبود ما خیلی راحت 
االن در صدر جدول بودیم.  آقایانِ طرفدار استقالل 
بازیچه دست این و آن نشوید تا به امید خدا این تیم 
را به قهرمانی آسیا برسانیم. امیدوارم هم اعضای کادر 
فنی و هم بازیکنان طوری کار کنیم که شرمنده مردم و 
پیشکسوتان استقالل نشویم و آن ها را در آخر فصل 
سربلند کنیم.« سرمربی استقالل اما حاال احتماال 
تیمش را در وضعیتی دیده که می تواند  هر حریفی 
ــای بزرگ  را شکست بدهد و به همین خاطر از رؤی

هواداران حرف می زند.

در تاریخ فوتبال جهان تنها دو تیم موفق به فتح 
تمام جام های موجود در طول یک فصل شده اند؛ 
بارسلونای افسانه ای پپ گواردیوالی سال 2009 و 
حاال بایرن مونیخ سال 2020. بایرن مونیخ با پیروزی 
قهرمانی  جــام  فینال  در  مکزیک  تیگرس  بــرابــر 
به  نیز  را  باشگاه های جهان، آخرین جام موجود 
دیگر جام های قهرمانی خود در آلمان و اروپا اضافه 
کرد تا هر 6 عنوان قهرمانی در دسترس را در فصل 

2020 درو کرده باشد.
به گزارش گروه ورزش، مارکا با مقایسه آمار این دو 
تیم، تالش کــرده مشخص کند کــدام تیم بهتری 

است، بارسلونای 2009 یا بایرن مونیخ 2020؟

لیگ#
لیگ  قهرمان  خاصی  مشکل  بــدون  تیم  دو  هــر 
شدند. بارسلونا با 87 امتیاز و با 9 امتیاز فاصله با 
رئال مادرید، تیم دوم جدول، در آن فصل قهرمان 
اللیگا شد و بایرن مونیخ نیز با 83 امتیاز و 13 امتیاز 

بیشتر از بورسیا دورتموند، بوندسلیگا را فتح کرد.
بارسلونا با 27 برد، 6 تساوی و 5 باخت، با به ثمر 
رساندن 105 گل و با 34 گل خورده قهرمان اللیگا 
شد. بایرن اما پس از 14 بــازی در بوندسلیگا در 
رده چهاردهم قرار داشت که این موضوع منجر به 
برکناری نیکوکواچ، سرمربی وقت این تیم نیز شد. 
اما باواریایی ها در 19 بازی از 20 بازی باقیمانده خود 
در بوندسلیگا پیروز شدند و توانستند جام قهرمانی 

را باالی سر ببرند.

جام حذفی#
بارسلونا برای قهرمانی در کوپا دل ری در هفت بازی 
پیروز شد و دو مسابقه را مساوی کرد، 15 گل به 

ثمر رساند و هشت گل دریافت کرد.
باواریایی ها در هر 6 بازی خود در جام حذفی پیروز 
شدند و در راه قهرمانی 16 گل به ثمر رساندند و 

هشت گل نیز دریافت کردند.

چمپیونزلیگ#
نکته جالب توجه در مورد بارسلونا این بود که آن ها 
در فصل قبل در اللیگا سوم شده بودند و مجبور 
بودند برای رسیدن به چمپیونزلیگ ابتدا در مرحله 
مقدماتی این رقابت ها بازی کنند. آن ها در مجموع 
رو  از پیش  را 1-4  ویــال کراکوف  تیم  موفق شدند 

بردارند. غول اسپانیایی سپس در پنج بازی نخست 
خود در چمپیونزلیگ پیروز شد و تنها آخرین بازی 
خود در گروه C رقابت ها را واگــذار کرد، اما بارسا 
نتوانست در هیچ کــدام از بازی های خود در دور 
حذفی در هر دو دیدار رفت و برگشت پیروز شود و 
با تساوی جنجالی و بحث برانگیز 1-1 برابر چلسی 
در استمفورد بریج به لطف گل دقیقه 34 اینیستا 
و با توجه به نتیجه بازی رفت، کاتاالن ها به فینال 
رسیدند. بایرن از سوی دیگر تمام 11 دیدار خود در 
چمپیونزلیگ را برد و تنها در فینال و برابر PSG بود 

که به زدن یک گل بسنده کرد!

سوپرکاپ#
در دیدار سوپرکاپ هر دو تیم حریفان را گل باران 
و  پیروز شد  دورتموند  برابر  بر 2  بایرن 3  کردند، 
باسلونا 5 بر یک اتلتیک را در دیدار رفت و برگشت 

شکست داد.

سوپرکاپ اروپا#
به  اروپـــا  در سوپرکاپ  قهرمانی  ــرای  ب تیم  دو  هر 
تنها گل  پــدرو  داشتند.  احتیاج  اضافه  وقت های 
بارسلونا برابر شاختار دونتسک را به ثمر رساند و 
خاوی مارتینز گل برتری بایرنی ها را در پیروزی 2 بر 

یک برابر سویا وارد دروازه حریف کرد.

جام قهرمانی باشگاه های جهان#
اختالف نظرهایی در مورد تک گل بنجامین پاوارد 
در پیروزی یک بر صفر بایرن برابر تیگرس مکزیک 
وجود داشت اما بارسلونا هم برای زدن گل برتری 
به  نیاز  الپــالتــا  استودیانتس  بــرابــر  مسی  توسط 

وقت های اضافه داشت.

آمار کلی#
بارسلونای گواردیوال فصل درخشان خود را با 46 
پیروزی، 13 تساوی، 6 شکست، 163 گل زده و 59 

گل خورده به پایان رساند.
بایرن مونیخ که 10 بازی کمتر از بارسلونا در آن فصل 
انجام داده، توانست 47 برد، چهار تساوی، چهار 
شکست، 167 گل زده و 51 گل خورده را در کارنامه 
خود ثبت کند. به صورت متوسط در هر بازی بایرن 
گل های بیشتری به ثمر رسانده و بارسلونا گل های 

کمتری دریافت کرده است.

سرمربی آبی ها در گفت وگو با قدس:

بازی با سپاهان 6 امتیازی است
مقایسه فتوحات مونیخ و بارسا در »مارکا«

شش گانه بایرنی ها براق تر است

ــران در  ــ کــشــتــی فــرنــگــی ایـ
 2019 جهانی  رقابت های 
قــزاقــســتــان مـــوفـــق شد 
توسط علیرضا نجاتی، 
گــرایــی  محمدعلی 
قاسمی  امــیــر  و 
مــــــنــــــجــــــزی، 
ســهــمــیــه هــای 
در  الـــمـــپـــیـــک 
 77  ،60 اوزان 
به  کــنــد.  کسب  را  کیلوگرم   130 و 
گــزارش ورزش سه، شاگردان محمد 
بنا باید فروردین سال 1400 با حضور 
المپیک،  گزینشی  رقــابــت هــای  در 
سهمیه اوزان 67، 87 و 97 کیلوگرم 
را نیز کسب کنند تا با ترکیبی کامل 
بازی های  راهــی  المپیکی(  وزن   6(

المپیک 2021 توکیو شوند.
کادر  در  همکارانش  و  بنا  محمد 
فنی تا آن زمان عالوه بر برگزاری 
اردوهای تیم ملی، چندین رویداد 
هم  را  بین المللی  و  ــی  ــدارکــات ت

پیش رو دارند تا در نهایت تیمی قبراق 
و آماده را راهی المپیک کنند. در این 
تورنمنت های  از  یکی  بــه  باید  میان 
بین المللی پیش روی تیم ملی کشتی 
فرنگی اشاره کرد که گویا برای سرمربی 
تدارکاتی  میادین  دیگر  از  ملی  تیم 
مهم تر است. براساس برنامه اتحادیه 
می توانند  ایران  کشتی گیران  جهانی، 
تا زمان حضور در رقابت های قهرمانی 
آسیا در سه تورنمنت بین المللی در 
حضور  لهستان  و  اوکــرایــن  ایــتــالــیــا، 
از  ایتالیا  تورنمنت  هرچند  یــابــنــد. 
تورنمنت  اما  کار خارج شده،  دستور 
اهمیت  لــهــســتــان  پیتالسینسکی 
فراوانی برای محمد بنا و شاگردانش 
تیم  مـــی شـــود  گــفــتــه  چـــراکـــه  دارد، 
المپیکی »آقای خاص« در نهایت با 
توجه به اتفاق ها و نتایج این تورنمنت 

بسته خواهد شد.
این تورنمنت با اعالم اتحادیه جهانی 
ــزو مــیــادیــن رنــکــیــنــگــدار  کــشــتــی جــ
آخرین  عــنــوان  بــه  و  توکیو  المپیک 

ــدارکــاتــی شـــاگـــردان محمد  مــیــدان ت
رقابت ها  این  می شود.  محسوب  بنا 
در روزهــای 18 تا 23 خــرداد 1400 در 
ورشو پایتخت لهستان برگزار خواهد 
رقابت های  از معتبرترین  یکی  و  شد 
بین المللی است که حضور بسیاری از 
مدعیان و قهرمانان جهان و المپیک 
کیفی  و  کمی  سطح  می تواند  آن  در 
حــد چشمگیری  تــا  را  تورنمنت  ایــن 

باال ببرد.
تیم  آمـــاده ســـازی  اردوی  چــهــارمــیــن 
در  حضور  ــرای  ب فرنگی  کشتی  ملی 
رقابت های قهرمانی آسیا و گزینشی 
آغــاز شده  بهمن   20 روز  از  المپیک 
که تا اول اسفندماه در خانه کشتی 
دارد.  ــه  ادامــ ــادی  هـ ابــراهــیــم  شهید 
المپیک  گزینشی  کشتی  رقابت های 
در قاره آسیا روزهای 20 تا 22 فروردین 
آسیا  قهرمانی  کشتی  مسابقات  و 
روزهای 23 الی 28 فروردین 1400 در 
برگزار  قزاقستان  کشور  آلماتی  شهر 

می شود.

آیا بهاروند و اصفهانیان به انتخابات برمی گردند؟

از دوئل های علنی تا وعده های دبیرکلی به 22 نفر!
سینا حسینی: 15 روز دیگر تکلیف رئیس جدید فدراسیون فوتبال مشخص خواهد 
شد، اما همچنان این پرسش کلیدی ذهن اهالی فوتبال را به خود معطوف ساخته 

که از جلسه مجمع انتخاباتی نام چه کسی به عنوان رئیس بیرون خواهد آمد.

بازگشت رد صالحیت ها#
فریدون  و  بهاروند  تأیید صالحیت مجدد حیدر  ایــن لحظه خبر  تا  هرچند 
اصفهانیان از سوی فدراسیون فوتبال اعالم نشده، اما با استناد به معادالت پشت 
پرده به نظر می رسد درنهایت تا 48 ساعت آینده این دو نامزد رد صالحیت شده 
نیز به چرخه انتخابات بازگردند. با ورود مجدد بهاروند به چرخه انتخابات تعداد 
نامزدهای پست ریاست فدراسیون مجدد به عدد پنج خواهد رسید تا رقابت 
با حساسیت بیشتری ادامه پیدا کند، اما در این میان چالش ها و درگیری های 

محسوس لفظی میان حامیان نامزدها به صورت جدی آغاز شده است.

دوئل کریمی و هاشمی#
اما با درگیری لفظی کریمی و کنایه مستقیم او به کفاشیان پیداست جدال میان 
او و کیومرث هاشمی در روزهای پیش رو مجدد از سر گرفته خواهد شد. اما چرا 
کریمی به کفاشیان حمله کرد؟ گفته می شود علی کفاشیان در انتخابات پیش رو 
نقش مغز متفکر اتاق فکر کیومرث هاشمی را ایفا می کند. به عقیده بسیاری از 
مفسران او با استفاده از ارتباطات پیدا و پنهان خود به دنبال افزایش سبد رأی 
کیومرث هاشمی در انتخابات است.شاید همین عامل موجب شد علی کریمی 
به همراه حامیانش به شدت علیه فعالیت های پشت پرده او موضع گیری کنند 
تا به این ترتیب وی را از تالش برای موفقیت هاشمی منصرف سازند اما شنیده 

می شود کفاشیان همچنان حامی جدی کیومرث هاشمی است. از برخی منابع 
خبری دیگر نیز شنیده می شود عزیزهللا محمدی، رئیس پیشین سازمان لیگ 
نیز به اردوگاه کیومرث هاشمی اضافه شده است تا به این شکل کفه ترازو به سود 

این نامزد شناخته شده سنگینی کند.

اجماع بهاروند و عزیزی خادم#
در کنار این اتفاق ها، برخی چهره های شناخته شده رسانه ای از احتمال اجماع 
حیدر بهاروند سرپرست کنونی فدراسیون فوتبال و شهاب الدین عزیزی خادم 
خبر می دهند و معتقدند با وجود تأیید صالحیت احتمالی بهاروند، وی پیش 
از برگزاری انتخابات به نفع عزیزی خادم انصراف خواهد داد تا آرای او در سبد 
عزیزی خادم تجمیع شود. اما در این بین مصطفی آجورلو نیز از روز جمعه 

فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرد تا با این ترفند بتواند آرای خاکستری مجمع 
فدراسیون فوتبال را جذب کند، هرچند که به اعتقاد بسیاری از منتقدان آجورلو 

همانند دو دوره پیشین هیچ شانسی ندارد.

وعده به 22 نفر#
را  انتخابات  پیرامون  حواشی  نیز  دیگری  زیرپوستی  اتفاق های  میان  ایــن  در 
تشدید کرده است،سناریو وعده قرار گرفتن در کابینه بعدی فدراسیون فوتبال، 
نقش آفرینی در کمیته ها و دپارتمان های اجرایی فدراسیون از جمله مواردی است 
که این روزها نامزدهای پست ریاست وعده آن را به اعضای مجمع و صاحبان 
رأی در انتخابات ارائه می کنند، اما یک اتفاق عجیب سوژه بسیاری از محافل 
ورزشی شده است. گفته می شود یک نامزد ریاست فدراسیون فوتبال در جریان 
رایزنی های خود برای موفقیت در انتخابات، پست دبیرکلی را به 22 نفر وعده 
داده تا حدی که برخی از این افراد در راستای تشویق سایر اعضای مجمع برای 
رأی دادن به این نامزد، به طرف مقابل گفته اند که احتماالً دبیرکلی فدراسیون در 
اختیار آن هاست غافل از آنکه طرف مقابل نیز همین وعده را دریافت کرده بود. 

سفره و سفر#
البته از سفره ها و سفرهای رنگارنگ که این روزها توسط برخی نامزدها برپا شده 
است هم نباید غافل شد. خبرهای استانی خوبی در این بین به گوش نمی رسد.

با این حال باید دید در روزهای پیش رو چه اتفاق هایی رقم خواهد خورد و در 
نهایت در جلسه مجمع کدام یک از این نامزدها نامشان به عنوان منتخب 

مجمع از صندوق بیرون خواهد آمد.

مجله فورفورتو در شماره جدید خود از ستاره ایرانی نوشت که حضورش 
در تیم انگلیسی، بازدید وب سایت این باشگاه را دو برابر کرده بود. این 
مجله نوشت: نخستین خرید آسیایی لیگ برتر، به موفقیت های بسیاری 
در خارج از انگلستان دست یافته بود. آمار بازدید از وب سایت باشگاه 
چارلتون پس از خرید باقری تقریباً دو برابر شده بود؛ اگرچه در اوت 2000 
این آمار به ده ها نفر می رسید. اما تراژدی مصدومیت ها و دعوت مکرر 
به تیم ملی موجب شد تا »زیدان ایرانی« خیلی کم و در حد 15 دقیقه 
برای تیم اول خود )در لیگ انگلیس( بازی کند. قرارداد او چهار ساله بود.

باقری در میان افسانه های فوتبال آسیا
ستاره ایرانی پورتو عنوان بهترین مهاجم ماه لیگ پرتغال را برای دومین ماه 
متوالی مال خود کرد. مهدی طارمی باوجود توقف تیمش در جام حذفی 
پس از تساوی یک بر یک، با سوپر گلی تحسین برانگیز یک بار دیگر 
خوش درخشید و از سوی سازمان لیگ پرتغال به عنوان برترین مهاجم 
ماه ژانویه لیگ برتر پرتغال انتخاب شد. طارمی در حالی به عنوان بهترین 
مهاجم ماه ژانویه لیگ برتر پرتغال انتخاب شد که ماه گذشته )دسامبر 
2020( هم این عنوان را مال خود کرده بود. او این عنوان را با کسب 32 

درصد از آرای مربیان تیم های حاضر در لیگ پرتغال بدست آورد.

طارمی بهترین مهاجم لیگ پرتغال شد

منتخبین المپیک با توجه به اتفاق ها و نتایج این تورنمنت بسته خواهد شد 

نگاه ویژه »بنا« به تورنمنت لهستان

ضد  حمله

جایزه جدید بیرانوند
بیرانوند  علیرضا  بلژیک،  حــرفــه ای  فوتبال  ســازمــان  اعــالم  با 
دروازه بان تیم فوتبال آنتورپ عنوان بهترین »سیو« هفته لیگ 

این کشور را از آن خود کرد.

پول در حساب بودیمیر نشست
دریافتی بودیمیر از باشگاه پرسپولیس به 315 هزار یورو رسید.
تاکنون بخش زیادی از مطالبات بودیمیر پرداخت شده و به 
حساب او نشسته است. همچنین 65 هزار یوروی دیگر وارد 
حساب بودیمیر شد تا مجموع دریافتی این بازیکن به 315 

هزار یورو برسد.
باقیمانده مطالبات بودیمیر هم به حساب او واریز شده، اما 
ورود این پول به حساب او پروسه زمانی خواهد داشت که در 

حال طی شدن است. 
و اعالم وکیل بودیمیر  این مبلغ  در صورت تکمیل پرداخت 
به فیفا، بالفاصله پنجره نقل وانتقاالتی پرسپولیس باز خواهد 

شد.

دربی ایرانی های بلژیک به نفع محمدی
ــد شــکــســت نــاپــذیــری 6 هفته  ــه رونـ ــ ــاران مــحــمــدی در ادام ــ ی
اخیرشان که چهار مساوی و دو پیروزی داشتند، موفق شدند 
برابر شارلروا نیز به برتری 3 بر یک دست پیدا کنند و به مرحله 
یک چهارم نهایی جام حذفی بلژیک برسند. به گزارش ورزش 
سه، کاوه رضایی، مهاجم ایرانی شارلروا نیز برخالف بازی قبل 
بود، مثل دیدار  ابتدا به میدان رفته  از  وارگــم که  برابر زولته 
گذشته جام حذفی به عنوان یار جانشین به میدان رفت ولی 

نتوانست مانع از باخت تیمش مقابل خنت شود.

جعفری: بازیکن شهرخودرو  هستم 
قــرارداد دارد و  این تیم  با  مدافع راست شهرخودرو می گوید 
اگر قرار بر جدایی او باشد، باید با هماهنگی باشگاه این اتفاق 
رخ بدهد. به گزارش سرویس ورزش، در برخی رسانه ها خبری 
مبنی بر فسخ قرارداد حسن جعفری مدافع راست تیم فوتبال 
شهرخودرو با این تیم منتشر شد؛ این در شرایطی است که 
بازیکن شهرخودرو در گفت وگویی با ما این موضوع را تکذیب 
کرد و در این مورد توضیح داد: »نه این موضوع درست نیست. 
من بازیکن شهرخودرو هستم و تا آخر فصل با باشگاه قرارداد 
دارم و اگر قرار باشد اتفاقی رخ دهد باید با هماهنگی باشگاه 
باشد. البته پیشنهادهایی داشته ام ولی در حال حاضر بازیکن 

شهرخودرو هستم و به قراردادم پایبندم«.

بابایی و استقالل - پرسپولیس به هیچ وجه!
ماشین سازی  اخباری سرمربی  ورزش سه، سعید  گــزارش  به 
گفت: پیمان بابایی در سطح باالیی بازی می کند و می تواند به 
تیم ملی کمک کند و فکر می کنم خودش و مسئوالن بهترین 
تصمیم را برای ادامه فوتبالش خواهند گرفت و در خصوص 
انتقالش به پرسپولیس و استقالل براساس توافقی که ابتدای 
فصل صورت گرفته به هیچ عنوان به این دو تیم انتقال داده 
نخواهد شد اما در خصوص تراکتور خودش و مسئوالن باشگاه 

تصمیم نهایی را می گیرند.

میلیچ، سرمربی ذوب مقابل مس
مدیرعامل ذوب آهن در پاسخ به این پرسش که در بازی با 
مس چه کسی سرمربی خواهد بــود، گفت: آقــای میلیچ که 
دستیار آقای رحمان رضایی بود، در بازی با مس هدایت تیم را 
بر عهده خواهد گرفت. فریدونی در پاسخ به این پرسش که آیا 
فرهاد مجیدی و هومن افاضلی گزینه های این باشگاه هستند 
و ذوبی ها با این مربیان مذاکره کرده اند یا خیر، تأکید کرد: اصالً 

من از کسی اسم نبردم. 

صدرنشینی فرش آرا و مقاومت
هفته دهم لیگ برتر فوتسال با انجام 6 دیــدار در شهر های 

مختلف برگزار شد.
با  فوتسال  برتر  لیگ  گــزارش سرویس ورزش، هفته دهم  به 
انجام 6 دیدار در شهر های مختلف برگزار شد که نتایج زیر 

بدست آمد:
گروه الف:س

کراپ الوند ایرانیان 3 - شهروند ساری یک
مقاومت البرز 3 - شهید منصوری قرچک یک

مقاومت با این پیروزی، 19 امتیازی شد و به صدر جدول گروه 
رسید و شهروند با شکست برابر کراپ الوند، در قعر جدول 

باقی ماند.
گروه ب:س

راگای ری 2 - ملی حفاری اهواز 4
ایمان شیراز 5 - بازار های کوثر 5

فرش آرای مشهد 5 - سن ایچ ساوه 3
فرش آرا دومین شکست را به سن ایچ تحمیل کرد و به صدر 
جدول گروه ب رسید. ایمان نخستین امتیاز فصل را بدست 
آورد و حفاری با وجود برتری مقابل شاگردان محمد کشاورز، 

در جایگاه ششم جدول گروه ماندنی شد.

سخنگوی باشگاه استقالل:
»میلیچ« برمی گردد

به  پــاســخ  اســتــقــالل در  بــاشــگــاه  نــظــری، سخنگوی  حــجــت 
پرسشی مبنی بر احتمال بازگشت »میلیچ« بازیکن کُروات 
استقالل تأکید کرد: در هیئت مدیره تصمیم گرفتیم حتماً 
اینجاست  کنیم. مشکل  فراهم  را  بازگشت میلیچ  مقدمات 
که باید بخشی از منابع را به ارز تبدیل کنیم. مددی پیگیر 

است. 

منهای فوتبال

هفته پانزدهم لیگ برتر

سپاهان - استقالل
 شنبه 25 بهمن -  17:10 از شبکه سه

هفته پانزدهم لیگ برتر

فوالد - شهرخودرو
 شنبه 25 بهمن -  16:00 از شبکه استانی

ورزش در سیما

براى اولين بار در تاريخ بسكتبال خراسان
 تیم آویژه صنعت 

به مصاف تیم ملی می رود
خراسان  نماينده  پارسامشهد  صنعت  آويــژه  بسكتبال  تيم 
رضوى در ليگ برتر بسكتبال كشور ، در یک ديدار تداركاتى به 
مصاف تيم ملى بسكتبال ايران مى رود. اين ديدار روز شنبه 25 
بهمن، ساعت ١١ در تاالر بسكتبال آزادى تهران برگزار خواهد 
شد. گفتنى است برگزارى چنين ديدار تداركاتى در طول تاريخ 
بسكتبال خراسان سابقه نداشته و براى اولين بار است كه یک 

ديدار بين نماينده استان با تيم ملى برگزار مى شود.

 درگذشت نایب قهرمان کشتی المپیک 
بر اثر کرونا

گنادری استراخوف روس دارنده مدال های طالی جهان و نقره 
المپیک بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.

اتحاد  ــار سابق  ــ آزادک گــنــادری اســتــراخــوف  گـــزارش ایسنا،  بــه 
جماهیر شــوروی و دارنــده مدال های طالی جهان 1970، نقره 
المپیک 1972 و دو طالی اروپا در سال های 1969 و 1972 بر اثر 
ابتال به کرونا در سن 76 سالگی درگذشت. استراخوف در فینال 
المپیک 1972 مونیخ پس از تساوی با بن پترسون آمریکایی 
المپیک رسید.  با رأی داوران شکست خورد و به مدال نقره 
فدراسیون کشتی روسیه این خبر را اعالم کرد و اتحادیه جهانی 

کشتی نیز درگذشت وی را تسلیت گفت.

چابهار میزبان مسابقات جام تختی شد
مسابقات بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی اردیبهشت 
سال آینده برگزار خواهد شد. به گزارش مهر، چهل و یکمین دوره 
رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی به میزبانی 
با  رقابت ها  ایــن  می شود.  برگزار  بلوچستان  و  سیستان  استان 
همکاری هیئت کشتی استان سیستان و بلوچستان در روزهای 
27 تا 31 اردیبهشت سال آینده در شهر چابهار برگزار خواهد شد.

انصراف قطر از میزبانی بسکتبال کاپ آسیا
سوم  پنجره  آســیــا،  بسکتبال  کنفدراسیون  رسمی  اعــالم  بــا 
مسابقات بسکتبال کاپ آسیا با انصراف کشور قطر از میزبانی، 
لغو شد و زمان و مکان برگزاری این رقابت ها نامشخص است. 
به گزارش مهر، پنجره سوم مسابقات بسکتبال کاپ آسیا در 
گروه E قرار بود با حضور تیم های ایران، عربستان، قطر و سوریه 
از 19 تا 21 فوریه به میزبانی کشور قطر برگزار شود. با این حال 
کشور قطر به دلیل وضع محدودیت های کرونایی، از میزبانی 

این رقابت ها انصراف داد.
کنفدراسیون بسکتبال آسیا هم با اعالم رسمی این خبر تأکید 
کرده است که زمان و مکان بعدی برگزاری مسابقات را مشخص 
می کند. این در حالی است که سایت عربی زبان »کوره« خبر 
داد فدراسیون بسکتبال سوریه پس از اتمام مراحل بازسازی 
سالن الفیحا در دمشق، با وعده هایی برای برگزاری موفقیت آمیز 

مسابقات، به دنبال گرفتن میزبانی به جای قطر است.
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ادب و هنرادب و هنر

انتقادها و انتظارها از جشنواره شعر فجر)3(

حوزه اختیارات دبیر  
بر پایه یک رسم نیکو، افتتاحیه جشنواره هر سال با حضور دبیرهای 
متعدد دوره های گذشته برگزار می شد و گویا هر افتتاحیه میعاد دیدار 
دبیران هم بود، که البته امسال این  هم مقدور نشد. اما از دبیرها گفتیم، 
در این یادداشت اشاره ای بکنیم به ترکیب دبیرهای سال های مختلف 
به خصوص دبیر علمی که سکاندار جشنواره به حساب می آید. این 
جشنواره تاکنون دبیری شاعران نامداری را به خود دیده است همچون 
علیرضا قزوه، علی معلم، علی موسوی گرمارودی، محمدعلی بهمنی، 
عبدالجبار کاکایی، اسماعیل امینی، جواد محقق، سعید بیابانکی، بهمن 
ساکی و امسال، خانم مریم جاللی. این نخستین جشنواره ای است که 
دبیری آن به یکی از بانوان سپرده شده و از این نظر می تواند بدعتی نیکو 
به حساب آید، هر چند به جهاتی انتقادهایی هم در پی داشته است، از 
این جهت که رسم و انتظار معمول این بوده است که دبیر علمی، بیشتر 
در کسوت شاعری مطرح باشد نه در کسوت پژوهشگر و استاد دانشگاه، 
که خانم جاللی از این گروه است. البته این نکته خالی از اهمیت هم 
نیست، چون معموالً جشنواره شعر، با نام شاعران شناخته شده است، 
هر چند حاوی بخشی برای پژوهش های ادبی هم هست، ولی به نظر من 
بعضی بازتاب ها و انتقادها از نظر لحن و حفظ شأن انتقادکننده، چندان 
سزاوار نبود. موضوع دیگری که قابل تأمل است، حوزه اختیارات دبیر 
است. من باری در جلسه ای گفتم که دبیر جشنواره در عمل مثل راننده 
جشنواره است و طبیعتاً انتظارات زیادی از او می رود ولی قضیه این 
است که این وسیله نقلیه، نه یک خودرو، بلکه یک قطار است و راننده 
قطار یعنی لکوموتیوران، عمالً چندان اختیاری در انتخاب مسیر ندارد. 
او فقط می تواند مراقب باشد که قطار چپ نکند به خصوص که گاهی 
پیچ های تندی در مسیر هست. آیین نامه جشنواره فجر در شورای عالی 
انقالب فرهنگی تدوین و تصویب شده و عوامل اجرایی و برگزارکنندگان 
از جمله دبیر فقط می توانند اجراکننده آن سیاست ها و برنامه ها باشند.
فجر  که حاشیه های جشنواره شعر  پذیرفت  باید  در مجموع  البته 
همیشه کمتر از جشنواره های دیگر بوده و جایگاه شعر در جامعه امروز 
نسبت به روزگاران پیش بسیار کاهش یافته است. این کم شدن نقش 
شعر در ویترین جامعه، طبیعتاً کم توجهی هایی هم به این هنر ملی در 

پی دارد که پرداختن به آن ها خود داستان دیگری دارد.

که    باشد  ایــن  پرسش  نخستین  شاید 
روزهای  در  این جشنواره  برگزاری  ضــرورت 

کرونایی چیست؟
استقبال  و  نمایشگاه  افتتاحیه  از  پــس   
آن  بــرگــزاری  کــه  شدیم  متوجه  هنرمندان 
ــرا در  ــوده اســت زی چقدر الزم و ضـــروری ب
هنرمندان،  خانه نشینی  و  قرنطینه  دوران 
آثار متعددی خلق شدند که الزم بود این 
حجم از تولیدات بسیار جدی، مورد ارزیابی 
قرار گیرند. در خانه ماندن در این یک سال، 
موجب افزایش ۳۰ درصدی آثار تجسمی 
شد که در نتیجه نیازمند برگزاری رویدادهای 

جدی برای رصد این آثار هستیم.

دوره هــای    به  نسبت  دوره  این  تغییرات 
پیشین چیست؟

ــرخــــالف ســایــر  ــ  جـــشـــنـــواره تــجــســمــی ب
جــشــنــواره  جمله  از  فــجــر  جــشــنــواره هــای 
زنده  به صــورت  برخط شــد،  که  موسیقی 
و حقیقی در حــال بــرگــزاری اســت. سعی 
و همچنین  پــروتــکــل هــا  رعـــایـــت  بـــا  شـــد 
طراحی برنامه ها مطابق با سطح مدعوین، 
برگزار  حقیقی  صــورت  بــه  جشنواره  ایــن 
شود. به طور مثال ما افتتاحیه را در سه 
قسمت و در فضای باز برگزار کردیم. چهار 
آثار  به  هنر  فرهنگستان  طبقه ساختمان 
جشنواره تعلق گرفته و سعی شده میزان 
بــرای  طبقه  هــر  در  نمایشگاهی  فــضــای 

بازدیدکنندگان کافی باشد.
در بخش نمایشگاهی هم امسال گالری ها 
حضور ندارند و به جای آن، نمایشگاه چاپ 
دســتــی اضــافــه شــده اســـت. همچنین در 
سال گذشته بحث خرید اثر از هنرمندان 
برگزیده انجام می شد اما امسال به اتفاق 
آرای اعضای شورای سیاست گذاری قرار شد 

جایزه نقدی برگزیدگان به آن ها اهدا شود.

رضایتبخش    نمایشگاه  از  استقبال   
است؟

 حدود هزار اثر در نمایشگاه ارائه شده و 
تاکنون استقبال ها بیش از حد متعارف و 

سال های گذشته بوده است. 
با توجه به اینکه سال های گذشته بازدید 
بعدازظهر   ۶ تا  امسال  اما  بود  تا ۸ شب 

است.

هنرمندان    از  ــده ای  ــ ع مــظــفــری  آقـــای   
در  فجر،  تجسمی  جشنواره  که  معتقدند 
دوره های پیشین کیفیت بیشتری داشت. 

نظر شما چیست؟

این ادعا طبق هیچ یک از شاخص ها قابل 
قبول نیست. همچنین به شهادت تعداد 
دوره  ایــن  ــار  آث کیفیت  داوران،  از  زیـــادی 
اســت.  گذشته  ســال هــای  از  فــراتــر  بسیار 
خوشنویسی،  آثــار  شاهد  پیش  سال های 
هنرهای  حتی  و  نــگــارگــری  تــصــویــرســازی، 
نبودیم.  شدند،  ارائــه  امسال  که  جدیدی 
تــا ســه ســال پیش، حــدود ۲۸۰  از طرفی 
ارائه می شد، در صورتی  اثر در نمایشگاه 
اثر در نمایشگاه  از هزار  که امسال بیش 
بودن  باال  از دالیل  ارائه شده است. یکی 
تعداد آثار نمایشگاه این است که کیفیت 
به قدری باال بود که امکان حذف آثار وجود 

نداشت.

 تــأثــیــر جـــشـــنـــواره تــجــســمــی فــجــر بر   
شاکله هنرهای تجسمی را تا چه حد مهم 

می دانید؟
دیگر  بـــه  نــســبــت  تجسمی  ــواره  جــشــن   
جشنواره های فجر، جوان تر است و طبیعی 
است که کمتر شناخته شده باشد، اما به 
دهم  دوره  تا  که  کنید  توجه  موضوع  ایــن 
کمک  تومان  میلیون  یک  هنرمند  هر  به 
و حتی  پــرداخــت می شد  اثــر  هزینه خلق 
یکی از دالیل اصلی حضور هنرمند هم به 
این  اما سه دوره است که  شمار می رفت، 
امــروزه بدون  اما  کمک هزینه حذف شده 
دریافت این کمک هزینه و همچنین شرایط 
کرونایی، شاهد حضور هزار اثر در نمایشگاه 
هستیم که این خود نشان از تکاپوی جریان 

هنری در دل این جشنواره است.

 آیا امسال اختتامیه خواهیم داشت؟  
زمــان  مــدت  در  اختتامیه  می کنیم  سعی 
دستورالعمل ها  تمامی  رعایت  با  و  کوتاه 

برگزار شود.

رمــان »رؤیــای نیمه شب« نوشته 
انتشارات  توسط  ســـاالری  مظفر 
ســوم  و  نـــود  چـــاپ  بــه  کتابستان 

رسید.
به گزارش مهر، رؤیای نیمه شب؛ 
عالقه  کــه  عاشقانه  اســت  رمــانــی 
ــبــا بــه نــام  جــوانــی ثــروتــمــنــد و زی
عالقه ای  می کند.  روایت  را  هاشم 

که در مسیر تکاملش دارای ابعاد 
معنوی می شود و زندگی هاشم را 

تغییر می دهد.
»رؤیــای نیمه شب« اثری ادبی با 
پسری ُسنّی به  پس زمینه عشقِ 
دختری شیعه که در لفافه حیا و 
دلدادگی  بیان  از  معذور  حجاب، 
به  نــیــل  مسیر  در  و  اســـت  خـــود 

هدف پاک خود با اتفاقات مهمی 
روبه رو می شود.

واقعی  رمــان  اصلی  بطن  هرچند 
چند  فضای  در  آن  بستر  و  ــوده  ب
قرن قبل حلّۀ عراق می گذرد با این 
حال با هنرنمایی و قدرت و تسلط 
کتاب  نویسنده  ــاالری،  ســ مظفر 
کشش و تازگی خود را داراست و 

با  آن  انتهای  تا  ابتدا  از  مخاطب 
اثر همراه می شود. داستان تشرف 
ابو راجح به محضر امام زمان )عج( 
نیز  کتاب  در  کــه  گونه  همان  نیز 
ذکر شده، واقعی و مستند است.

همچنین تیزر تبلیغاتی رؤیای نیمه 
شب به کارگردانی اصغر عباسی در 

سال 1۳9۶ ساخته شده است.

 »رؤیای نیمه شب« 
به چاپ نود و سوم 

رسید

پشت ویترین

مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد از افزایش کمی و کیفی آثار سیزدهمین جشنواره فجر در روزهای کرونایی می گوید 

رشد هنرهای  تجسمی در دوران قرنطینه

در حوالی شعر

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

 زهرا علیزاده  زیر آسمان نسبتاً آبی تهران، به سمت چهارراه ولیعصر که 
قدم برمی داریم، رنگ و بوی متفاوت تری را احساس می کنیم.

بوی هنر می آید و رنگ دیوارها آبی است. این رنگ مردم را به حضور در 
مکانی فرامی خواند که این روزها کانون گردهمایی هنرمندان تجسمی 
ایران است. رنگ آبی هم که از دیرباز نماد صلح بوده، این بار مفهوم 
دوپهلویی دارد؛ هم صلح بین هنر و کروناست و هم نشان اعالن 

جنگ هنرمندان با کرونا! کانون گردهمایی، فرهنگستان هنر 
در دل پایتخت و بهانه گردهمایی هم جشنواره تجسمی 

فجر است. 
ــه از  ســیــزدهــمــیــن جـــشـــنـــواره تــجــســمــی فــجــر کـ

1۸بهمن ماه آغاز شده، آثار متنوعی را در رشته های نقاشی، عکاسی، 
نگارگری، خوشنویسی، کاریکاتور، پوستر، مجسمه، سرامیک و هنرهای 
جدید در معرض دید عالقه مندان قرار داده و تا پایان بهمن هم 
ادامه دارد. نمایشگاه »ستارگان هنر« آثار هنرمندان برگزیده 
جشنواره های داخلی و خارجی است و همچنین نمایشگاه و 
ورک شاپ های آثار چاپ دستی، از بخش های جدید در این 
دوره است. برای اطالع از رویکرد و تغییرات این دوره 
از جشنواره با  هادی مظفری، مدیر کل هنرهای 
تجسمی وزارت ارشاد به گفت وگو نشسته ایم که 

می خوانید. 
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