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| محسن تنابنده جشنواره تلويزيونى جام جم را به مجلس ختم تشبيه كرد، او معتقد است كه بايد اين جشنواره را 
جمع و جور كنند تا جايزه اش ارزش پيدا كند. محسن تنابنده درباره جشنواره تلويزيونى جام جم، در اينستاگرام به كنايه 

نوشت: «جشنواره جام جم عين مجلس ختمه،جايزه شم عين خرما هركى از در مياد بيرون يكى دستشه. 

 سیاسیون چه آثاری را برای مطالعه
در نوروز پیشنهاد می کنند؟

آثاری که قدیانی رونویسی می کند را بخوانید!
 سيدحسين مرعشى (سخنگوى حزب كارگزاران) 
با اشــاره به محكوميت ابوالفضل قديانى در دادگاه، 
مبنى بر رونويسى از سه كتاب؛ كتاب هاى «حكايت 
زمستان» اثر ســعيد عاكف، «داستان سيستان» از 
رضا اميرخانى و همچنين كتاب «دشمن شناســى» 
از انتشــارات انقالب اســالمى كه در حكم ابوالفضل 
قديانى آمده اســت، همين آثار را بــراى مطالعه در 
تعطيالت نوروزى پيشنهاد داد. به نظر مى رسد اين 
پيشنهاد بيش از آنكه فرهنگى باشد، ماهيتى سياسى 
دارد و به نوعى تالش براى ايجاد هم ذات پندارى ميان 

خواندگان اين آثار و ابوالفضل قديانى است.

همه بیایید فلســفه بورزیم! اثر جدید شهید 
مطهری فراموش نشود

عمادالدين افروغ (استاد اصولگراى جامعه شناسى 
دانشــگاه تهران) كه ســابقه رياســت كميســيون 
فرهنگى مجلــس را نيز در كارنامه دارد، با ســبدى 
از كتاب هاى متنوع، مخاطبــان را به مطالعه در ايام 
عيد نوروز تشويق كرد. نخستين اثر پيشنهادى اين 
جامعه شناس، «بياييد فلســفه بورزيم» اثر ريچارد 
كريل با ترجمه محمد كيوانفر اســت كه انتشــارات 
دانشــگاه اديان و مذاهب اسالمى آن را منتشر كرده 
است. اثر دوم پيشنهادى استاد دانشگاه تهران، «نقد 
مبانى ســلفيه جهادى» اســت كه به قلم جمعى از 
نويسندگان مختلف بود و انتشارات موسسه مطالعات 
بنيان دينى آن را منتشــر كرده است. همچنين اثر 
جديدى كه از شهيد مطهرى تحت عنوان «انحطاط و 
ترقى تمدن ها» كه از نظر قرآن و منطق ديالكتيك به 
ارزيابى تمدن ها پرداخته و بنياد حكمت اسالمى صدرا 
نيز آن را منتشر كرده اســت، آخرين اثر پيشنهادى 

عماد افروغ بود.

از پیدایش ناسیونالیسم ایرانی تا احیای علوم 
سیاسی

حميدرضــا جاليى پــور (اســتاد اصالح طلــب 
جامعه شناسى دانشگاه تهران) نيز، بيشتر بر مطالعه 
متون نزديك به حوزه مطالعاتى خودش تاكيد داشت 
و خواندن كتــاب «پيدايش ناسيوناليســم ايرانى» 
به قلم رضا ضياء ابراهيمى و ترجمه حســن افشارع 
كه توسط نشر مركز منتشر شــده است را به عنوان 
نخستين كتاب پيشنهاد داد. دومين اثر پيشنهادى 
اين جامعه شناس، كتاب «احياى علوم سياسى» به 
قلم حسين بشيريه اســت كه توسط نشر نى منتشر 
شده است. اثر سومى كه عضو شوراى مركزى حزب 
اتحاد ملت به مخاطبان پيشــنهاد داد، عبارت بود از 
«داستان توسعه در ايران» كه توسط گروه مهندسى 
خرد به رشته تحرير درآمده و انتشارات لوح فكر آن را 
به زيور طبع آراسته است. دفتر نخستينى كه از اين 
اثر منتشر شده است، تالش هاى ايرانيان براى توسعه، 
از دوران صدارت اميركبير تا 1357 را در قاب قلم به 

تصوير كشده است.

»غرب چگونه غرب شد« را برای عید بخوانید
صادق زيباكالم (اســتاد علوم سياســى دانشگاه 
تهران) نيز براى سال آينده ســه كتاب به مخاطبان 
پيشــنهاد داد. آثار پيشنهادى زيباكالم در سه طيف 
متفاوت قابل دسته بندى هستند: نخستين اثر مدنظر 
زيباكالم، اتاق 368 است كه متشكل از چند گفت وگو 
با افرادى در طيف هاى مختلف اســت و به بررســى 
وضعيت سينماى حكومتى (ايدئولوژيك) و سينماى 
غيرحكومتى (غيرايدئولوژيك) مى پردازد. عنوان اين 
اثر برگرفته از اتاق صادق زيباكالم در دانشگاه تهران 
است و توسط سحر مهندسى نوشــته شده و حدود 
هفتاد صفحه است كه توسط نشــر تمدن علمى در 
دى ماه راهى بازار شــده است. اثر دوم پيشنهادى از 
زيباكالم، كتاب «غرب چگونه غرب شــد» است كه 

به قلم خودش به رشــته تحرير درآمده است. وى با 
تاكيد بر اينكه پمپاژ اطالعات مسموم ايدئولوژيكى در 
رابطه با غرب در طول چند دهه گذشته، باعث شده 
تا همواره تصوير مخدوشى از غرب در ذهن ايرانيان 
شكل بگيرد به همين جهت، اين كتاب كه تالشى براى 
تغيير تصوير عمومى ذهنى ايرانيان از غرب است را، 
به مخاطبان پيشنهاد مى كند. گفتنى ست كه اين اثر 
توسط نشر روزنه منتشر شده است. سومين كتاب كه 
از جانب اين استاد دانشگاه معرفى شد، خاطرات لوى 
هندرسون سفير آمريكا در تهران در دوران كودتاى 

28 مرداد در تهران حضور فعالى داشت، بود.

بیشعوری و هنر همیشه به حق بودن
امير محبيان (استاد فلســفه دانشگاه و تئوريسين 
اصولگرايان) ســه اثر متفاوت بــراى مطالعه در ايام 
تعطيالت ســال جديد پيشــنهاد داد: نخستين اثر 
مجموعه دو جلدى تاريخ جهان نو به قلم روزول پالمر 
است كه انتشــارات اميركبير آن را به چاپ رسانده 
اســت؛ دومين اثرى كه مورد تاكيد اين تئوريســين 
اصولگرا قــرار گرفت، اثر مشــهور و البتــه ممنوعه 
«بيشــعورى» بود كه خاوير كرمنت آن را به رشــته 
تحرير درآورده و محمود فرجامــى نيز آن را ترجمه 
كرده است. سومين اثر پيشنهادى اين دانش آموخته 
رشته فلسفه، «هنر هميشه بر حق بودن» اثر فيلسوف 
مشــهور آلمانىـ  شــوپنهاورـ  بود كه توسط عرفان 
ثابتى ترجمه و گروه انتشاراتى ققنوس آن را به چاپ 

رسانده است.

از دیدار با امام تا خاطرات رهبر انقالب
سيدمحمد حسينى (استاد دانشگاه و وزير فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى در دولت دهم) با تاكيد بر اينكه 
مطالعه در ايام نوروز، غنميت شــمردن يك فرصت 
طاليى ســت، كتاب «خون دلى كه لعل شــد» كه 
دربردارنده خاطــرات دوران مبــارزه رهبر انقالب 
است و توسط انتشارات انقالب اسالمى منتشر شده 
را، به عنوان نخستين اثر پيشــنهادى خود معرفى 
كرد. دومين اثــرى كه توجه اين چهــره فرهنگى 
اصولگرا را براى مطالعــه در ايام نوروز به خود جلب 
كرده نيز عبارت اســت « نظم نوين جهانى» به قلم 
هنرى كيســينجر، وزير امور خارجه اســبق آمريكا 
كه توسط محمدتقى حســينى ترجمه و انتشارات 
علمى فرهنگى نيز آن را چاپ كرده اســت. آخرين 
اثر پيشنهادى وزير اسبق ارشاد، «سه ديدار» از نادر 
ابراهيمى در رابطه با سه مالقات با امام خمينى(ره) 
بود ـ كه البته هنوز خبرى از سرنوشــت جلد سوم 
اين اثر در دست نيســتـ  كه آن را انتشارات سوره 
مهر راهى بازار كتاب كرده است. كتاب ديگرى كه 
سيدمحمد حسينى پيشنهاد داد، براساس سفرنامه 
ناصرخسرو نوشته شده و نويســنده همان مسيرى 
كه ناصرخسرو در هزار سال پيش را مورد سفر قرار 
داده بــود، مجددا طى كرده و مقايســه هاى جالبى 
نيز از تحوالت اين مســير عرضه كرده است. اين اثر 
تحت عنوان «سفر برگذشــتنى» در دو جلد به قلم 
محمدرضا صابرى توكلى به رشــته تحرير درآمده و 
توسط انتشارات علمى فرهنگى به زيور طبع آراسته 

شده است.

| جمعــى از سياســيون و چهره هاى عموما 
فرهنگى در دو جنــاح اصالح طلب و اصولگرا، با طرح 
عناوين كتب مختلف، مخاطبان را به مطالعه در ايام 
تعطيالت نوروز دعوت كردنــد. به گزارش كائنات به 
نقل از ايلنا، چهره هاى سياســى هنگام اظهارنظر در 
رابطه با مســائل مختلف، در دو دســته قابل ارزيابى 
هستند: گروهى كه همواره با احتياط نسبت به مسائل 
اظهارنظر مى كننــد و گروهى ديگر كه به طور مدام و 
جسورانه ســخن مى گويند. با اين حال برخى از اين 
سياستمداران وطنى، هنگامى كه دعوت به اظهارنظر 
در رابطه با پيشنهاد كتاب مى شوند، مكث هاى طوالنى 
و قابــل توجهى دارنــد و زمانى كه كتبى پيشــنهاد 
مى دهند، تامالت خــاص خود را نيــز در اين رابطه 
بروز مى دهند. رســول منتجب نيــا، عبداهللا ناصرى، 
سيد حسين مرعشى، حميدرضا جاليى پور و صادق 

زيباكالم از جمله اصالح طلبانى بودند كه اين پرسش 
ايلنا را پاسخ دادند و عمادالدين افروغ، امير محبيان، 
سيد محمد حسينى و اميررضا واعظ آشتيانى نيز، از 
جمله اصولگرايانى بودند كه براى تعطيالت نوروزى به 

خوانندگان كتابهاى مختلفى را پيشنهاد دادند.

آثاری برای نفی جزم اندیشی
حجت االسالم رســول منتجب نيا (قائم مقام سابق 
حزب اعتماد ملى) هنگامى كه با اين پرسش مواجه 
شد، دقايقى مكث كرد و سپس دو اثر از خودش و يك 
اثر ديگر از شهيد مطهرى را براى مطالعه در ايام نوروز 
پيشنهاد كرد: «جمال شريعت» اثرى به قلم خود بنده 
است و در رابطه با سهولت و زيبايى هاى دين است و 
همچنين با تاكيد بر رافت در اســالم و نفى خشونت 
و غلو در دين نوشــته شده اســت. يكى ديگر از آثار 

پيشــنهادى به قلم خود بنده كه به نظرم مطالعه اش 
براى نسل جوان نيز بسيار مفيد است، «جزم انديشى 
و خشــونت مذهبى» اســت كه در رد ديدگاه هاى 
وهابيت، داعش و ساير گونه هاى سلفى گرى است. هر 
دو اثر مذكور را انتشارات دادگستر منتشر كرده است. 
همچنين اثر ديگرى كه براى ايــام عيد مطالعه اش 
بســيار مفيد و حائز اهميت اســت، كتــاب جاودانه 
«جاذبه و دافعه على(ع)» است و اميدوارم كه جوانان 
در ســال جديد، به لــزوم اهميت مطالعــه، بيش از 
ســال هاى پيش پى ببرند و بتوانند با خواندن كتاب، 

در تعالى و رشد شخصى و اجتماعى شان بكوشند.

در جدال با جهل مقدس و بنیادگرایی دینی
عبداهللا ناصرى (استاد دانشگاه و عضو هيئت رئيسه 
بنياد باران) نيز در پاسخ به اين پرسش، ضمن تبريك 

فرا رسيدن سال نو كتاب هاى موردنظرش را معرفى 
كرد. كتاب «جهل مقدس» اثر اوليويه روآ، نخستين 
اثر پيشنهادى عبداهللا ناصرى بود. اين كتاب، با ترجمه 
عبداهللا ناصرى و سميه طباطبايى نژاد توسط انتشارات 
مرواريد منتشر شده اســت. اثر دوم پيشنهادى اين 
چهره، «خاقان صاحبقران و علماى زمان» بود كه به 
تازگى به قلم احمد كاظمى موسوى و توسط نشر آگاه 
روانه بازار كتاب شده و به نقش فتحعلى شاه قاجار در 
شــكل گيرى روندها و نهادهاى مذهبى نو در كشور 
مى پردازد. اثر سوم پيشنهادى عبداهللا ناصرى، كتابى 
بود كه مجددا خود او ترجمه اش را برعهده داشــته 
است: «اسالم ميان حقيقت و تجلى تاريخى» كه به 
قلم نوانديش تونسى، عبدالمجيد شرفى نگاشته شده 
و با ترجمه اين عضو بنياد باران، توسط انتشارات كوير 

روانه بازار شده است.

نارضایتی مدیران از برنامه هایم طبیعی است

| مجــرى برنامه «فرمول يك» بيــان كرد كه فكــر نمى كرده ايده 
«انتخاب چهره مردمى» در اين برنامه اينقدر بزرگ شــود و مردم نسبت به 
آن واكنش دهند. به گزارش كائنات به نقــل از مهر، على ضيا مجرى برنامه 
تلويزيون «فرمول يك» درباره ايده معرفــى چهره مردمى در برنامه تحويل 
سال 98 و دليل اين اقدام بيان كرد: ما در طول سال هم همين كار را به شكلى 
انجام داديم و بيش از نيمى از اين چهره ها كه به رأى گذاشته شدند به برنامه 
«فرمول يك» آمده بودند. خدا را شكر برنامه اى ساخته ايم كه در يك فضاى 
اجتماعى و بدون نگاه به فضاهاى سياســى، توانستيم مخاطب جذب كرده و 

اين عزيزان را هم معرفى كنيم.
وى ادامه داد: فكر نمى كــردم اين اتفاق يعنى انتخــاب چهره مردمى در 
«فرمول يك» اينقدر بزرگ شود و مى توان گفت اكنون بيشتر مردم اين اتفاق 
را مى شناسند و ما اكنون خيلى جلوتر از پيش بينى هاى خود نسبت به تعداد 
شركت كنندگان در رأى گيرى هستيم، براى سال آينده هم ايده هايى داريم 

تا بهتر بتوانيم همين رويكرد اجتماعى را دنبال كنيم.
مجرى «فرمول يك» درباره اينكه چرا در برخى از قسمت هاى برنامه سوال 
از مهمانان به ســمتى مى رود كه فضاى گفتگو بيشتر متناسب با شبكه هاى 
مجاز، مى شود گفت: اين نگاه شماست، به نظرم بايد فضا را به گونه اى باز كنيم 
كه همه عزيزان با هر نگاه و سبك سليقه اى بتوانند برنامه سازى كنند. خود ما 
تالش داريم در كنار نشاطى كه در برنامه وجود دارد و بايد وجود داشته باشد 
و بر اساس آن سوال هاى ســرگرم كننده اى مطرح مى شود، بستر اصلى را از 
دست ندهيم. به نظرم هركسى مى تواند مدلى براى خود داشته باشد برخى 
مى توانند به حاشيه نپردازند و به متن بپردازند همانطور كه برخى مى توانند 
كامًال با رويكرد تفريحى برنامه سازى كنند؛ مهم اين است كه در نهايت مردم 
برنامه ها را ببيننــد.وى همچنين درباره اينكه چــرا در برنامه كه رويكردى 
اجتماعى دارد كمتر از روانشناس و جامعه شناس بهره مى گيرد تا گفتگوها به 
صورت كارشناسى پيش رود، عنوان كرد: هركسى سليقه اى دارد، ممكن است 
رويكرد يك برنامه ساز اين باشد كه اگر يك آسيب اجتماعى را طرح مى كند 
از روانشــناس هم كمك بگيرد اما ممكن اســت برنامه سازى بخواهد آسيب 
اجتماعى را مطرح كند كه شخصى نسبت به آن قدم برداشته است. مدل هاى 
تفكرى متفاوتى وجود دارد و ما نبايد بخواهيم كه همه شبيه به هم فكر كنيم. 

جنگ، انسان را درگیر بحران هویت می کند

| كارگردان نمايش «آيا مى  شناسيد راه شيرى را؟» گفت: اين متن 
مصاديق خيلى زيادى با فضايى كه در آن هستيم، دارد. چون جنگ اساسا يك 
مسئله جهان شمول است و در همه جا، اغلب آنهايى كه از جنگ برمى گردند 
درگير برخى معضالت روحى، اجتماعى مشترك مى شوند. به گزارش كائنات 
به نقل از ايلنا، كارگردان نمايش «آيا مى شناسيد راه شيرى را؟» درباره علت 
انتخاب اين متن نمايشــى جهت اجرا در خانه نمايــش گفت: انتخاب متن 
برمى گردد به دوران دانشگاه. در آن زمان ما متون زيادى مى خوانديم و با اين 
متن هم اينطور آشنا شدم و از آنجايى كه موضوع و قصه آن خيلى جذاب بود، 
باعث شد كه اين متن را به عنوان پايان نامه كارشناسى ارشد ارائه دهم. چندين 
سال گذشت تا اينكه امسال شرايطى ايجاد شد تا اثر را اجراى عمومى كنيم. 
شــايد به دليل قرابت و نزديكى كه اين متن با مسائل روز ما داشت، تصميم 

گرفتم كه اين متن را اجرا كنم.
زمانى درباره شــخصيت محورى اين نمايش (ساموئل كيفر) گفت: در اين 
نمايش شــخصى به نام ســاموئل كيفر از جنگ برمى گردد و دنبال هويت از 
دست رفته اش اســت. جنگ يك پديده جهان شمول است و در جايى كه ما 
هستيم خيلى اتفاق افتاده است. آدم اين نمايش مى تواند خيلى شبيه آدم هاى 
دور و بر خودمان باشد. آدمى كه جنگ تمام هويت اش را گرفته است و تمام 
دلخوشــى اش اين اســت كه بتواند يك هويت و جايگاهى براى خود در اين 
اجتماع بسازد. آدمى كه براى دفاع از كشورش جنگيده اما وقتى برمى گردد، 
متوجه مى شــود كه آدم هاى پيرامونش عوض شــده اند و آن چيزهايى كه 
خودش داشــت را ديگر ندارد. اين روايت موازى؛ متن را واقعا يك اثر جهان 

شمول مى كند.
اين كارگردان تئاتر درباره ويژگى هاى اين متن نمايشــى افزود: همانطور 
كه شــخصيت اين نمايش مى گويد شايد هميشــه در همه جاى دنيا آتش 
جنگ شعله ور باشــد. اين نزديكى و اين نوع ادبيات كه بعد از جنگ جهانى 
دوم رشد پيدا كرد در همه جاى دنيا به خصوص اروپا كه نحله ها و مكتب هاى 
ادبى از آن بيرون آمده اين متن نمايشى را به متون ادبى برجسته و شناخته 
شده اى مانند سالخ خانه شماره 5 و ســفر به انتهاى شب نزديك مى كند و 
مثل كارهاى ديگرى كه در آن، جنگ افرادى كه در اين عرصه پاى گذاشتند 

را محك مى زند.

تئاترتلویزیون 13
پاتک سرهنگ علیفر به خیابانی و عادل

| عليرضــا عليفر با حضــور در برنامه ورزش و مــردم در كنار جواد 
خيابانى  و مــزدك ميرزايى اظهاراتى را در خصوص  اشــتباهات خيابانى و 
همچنين اظهارات فردوسى پور مطرح كرده است .به گزارش كائنات به نقل 
از ورزش سه، برنامه ورزش ومردم كه اين روزها با اجراى پيمان يوسفى با فرم 
جديد و ميزانسنى قابل قبول جمعه ها از شبكه يك روى آنتن مى رود تصميم 
گرفته است در آخرين برنامه ســال 97 از گزارش گران فوتبال از جمله على 
رضا عليفر، جواد خيابانى ، مزدك ميرزايى،  دعــوت كند و امروز اين برنامه 

ساعتى  پيش از اين شبكه پخش شد . 
يكى از نكات جالب توجه اظهارات عليفردر اين برنامه بود كه در ادامه بخشى 
از آن را مرور مى كنيــم .وى درانتقاد ازمربيان طــراز اول جهانى ، خصوصا 
گوارديوال گفت : « سرمربى گرى و كوچينگ اين نيست كه شما در كنار زمين 
به بازيكن بگوييد توپ را از حسن بگير و به حسين بده و به نظر من اين يك 
فاجعه است . از نظر من شآن يك مربى آن قدر باالست كه نبايد با اين گونه 
حركات سخيف بخواهد وجهه خودش را پايين بياورد و اين وظيفه را بايد در 
رختكن و يا به دستياران خودش محول كند .اما در ادامه پيمان يوسفى از او 
درخصوص يورگن كلوپ سوال كرد كه آيا او را قبول دارى كه عليفر در جواب 
او گفت:« بله او شخصيت بسيار دوست داشــتنى است و من كار وى را مى 
پسندم» كه يوسفى با  گفتن عبارت خدا رو شكر خواست كه  طعنه اى به وى 
زده باشد.  اما نقطه عطف صحبت هاى اين چهار گزارش گر در باره اشتباهات 
در حين گزارش بود.در اين لحظه جواد خيابانى با اعتقاد بر اينكه اشتباه جزء 
ال ينفك امر گزارش است گفت:« به هر حال ممكن است در شناخت بازيكن 
دچار اشتباه شــويم و ممكن است از صد در صد، 20 درصد هم بعضا درحين 
گزارش مرتكب خطا بشويم .» در اين لحظه عليفر با رد صحبت هاى خيابانى 
افزود:« صحبت هاى جواد مثل اين مى ماند كه يك داور بعد از قضاوت بيايد و 
بگويد من كه 80 درصد بازى را درست قضاوت كردم اما خب بيست در صد هم 
اشتباه شده است .كه از نظرمن اشتباه به هيچ وجه قابل توجيه نيست. »وى 
در ادامه با گفتن يك خاطره  صحبت هايش را در همين رابطه ادامه داد:« من 
حدود 22 سال پيش توسط اردشير الرودى به سازمان معرفى شدم .در يكى 
از گزارش هايم يك اشتباه را مرتكب شدم كه اردشير خان ضمن  تماسى كه 

با من حاصل كرد اشتباهم را زير سوال برد. 

»رنار« به ایران می آید؟

| نزديكان مهدى تاج رئيس فدراســيون فوتبال ايــران از گفتگو و 
مذاكرات با هروه رنار مربى فرانسوى تيم ملى فوتبال مراكش خبر دادند . به 
گزارش كائنات به نقل از ورزش سه، اين خبرى است كه از  البالى گفتگوهاى 
رئيس فدراســيون با چند تن از افراد مطمئن و مورد اعتمادش به بيرون درز 
كرده است. گفته مى شود توافق با رنار تا حد زيادى پيش رفته و اين سرمربى 
جذاب فرانسوى كه در جام جهانى هدايت تيم ملى مراكش را برعهده داشت 

خيلى زود به ايران خواهد آمد.
اين شايعه در حالى در جامعه فوتبال ايران در حال گل گرفتن است كه رنار 
در حال حاضر هدايت تيم ملى مراكش را برعهــده دارد و خود را آماده جام 
ملتهاى آفريقا مى كند. جالب اينكه او همين هفته فهرســت نهايى مراكش 
را براى اين مسابقات اعالم كرده اســت.رنار كه مربى كارنامه دار و  هيجانى 
محسوب مى شود در ديدار تيم ملى ايران مقابل ژاپن در ورزشگاه هزا بن زايد 
شهر العين حاضر بود و از مسابقه نت برمى داشت اما در آن زمان با وجود انتشار 
بعضى شايعات كسى روى حضور او در ايران حساب باز نمى كرد چراكه اين 
مربى فرانسوى همچنين از كشــورهايى مثل امارات و تيم فوتبال عربستان 
نيز براى همكارى پيشــنهاد دارد.  دو تيم ثروتمندى كه هنوز سرمربى خود 
را انتخاب نكرده اند؛ عربســتان 48 ســاعت پيش مربى اى را به نام عنبر به 
عنوان سرمربى موقت برگزيد و امارات نيز هنوز براى فيفادى هاى پيش رو در 
فروردين ماه تحرك از خود به نمايش نگذاشته است اما در ايران با اينكه  قرار 
نيســت در فيفادى فروردين ماه از ظرفيت بازى هاى دوستانه استفاده شود 
ظاهرا قرار بر عقد قرارداد با يك مربى  خوب خارجى و انتشــار نام اوست كه 
فعال رنار در صدر شايعات قرار گرفته است.در يكى، دو ماه اخير و بعد از جدايى 
كارلوس كى روش از فوتبال ايران نام هــاى متفاوتى براى حضور در فوتبال 
ايران مطرح شــده اند كه مربيانى از هلند، آلمان، ايتاليا، برزيل، اسپانيا و ... 
در رسانه ها به بحث و نظرخواهى گذاشته شده اند. تاج با رازدارى حداكثرى 
فعال اجازه نداده اسمى از سرمربى بعدى تيم ملى به بيرون درز كند تا زمانى 
كه امضاى نهايى پاى قرارداد وى درج شود.اگر رنار به ايران بيايد باتوجه به 
كارنامه و همچنين فوتبالى كه تيم ملى مراكــش در جام جهانى به نمايش 
گذاشت، موج مثبتى را براى فوتبال ملى كه بعد از جدايى كارلوس كى روش 

تا حدى دچار مشكالت و سكون بود به همراه مى آورد.
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