
11 ماه در زندان
مســعود ســليمانى، پژوهشــگر حوزه 
ســلول هاى بنيادى و دانشــيار دانشگاه 
تربيت مدرس كه 15 مهر ســال گذشته 
به آمريكا ســفر كرده بود، پيش از ورود 
به خاك آمريكا به علت نامعلومى توسط 
FBI دســتگير و زندانى شــد. كاربران 
فضاى مجازى روز گذشــته با داغ كردن 
هشتگ #مسعود_سليمانى، از ديپلمات هاى كشورمان خواستند تا سرنوشت 
اين استاد دانشگاه را پيگيرى كنند. يكى از كاربران نوشته است: «خبرگزارى ها 
اعالم كردن اوضاع جسمى دكتر مسعود سليمانى وخيم شده و آمريكايى ها 
داروى مناســب در اختيارش قرار نمى دن. يك نخبه علمى 11 ماه در زندان 

است، چرا هيچ كس اقدامى نمى كند؟»

فرزند نامشروع كودتا
همزمان با فرا رسيدن سالروز كودتاى 28 
مرداد، كاربران فضاى مجازى با داغ كردن  
هشتگ  #كودتاى_آمريكايى پست هايى را 
در شبكه هاى اجتماعى به اشتراك گذاشتند. 
در ادامه نمونه هايى از پيام هاى منتشر شده 
توسط كاربران را مى خوانيد: «مشكل غرب 
با ايران نوع حكومت نيست، مشكل مستقل 
شدن ايران است. بارزترين دليل اين گزاره هم كودتاى آمريكايى28 مرداد است... 
از نخســتين اقدامات دولت زاهدى پس از كودتا تشكيل ساواك بود. يعنى اين 

سازمان مخوف فرزند نامشروع همين كودتاى آمريكايى بود».

بايد مالحظات را كنار بگذارم
«شــهاب حســينى» در واكنــش بــه 
تصاوير حاشيه ســازى كــه به تازگى در 
فضاى مجازى منتشر شــده در صفحه 
اينستاگرامش نوشــت: «سخته شما به 
آدمى كه مى خواد عكسى به يادگار بگيره 
بگيد به من زياد نزديك نشو يا فاصله تو 
حفــظ كن، چون ممكنه به شــخصيت 
طرف مقابل در حضور ديگرانى كه اونجا هســتن اما در عكس حضور ندارن 
لطمه بزنيد. اما گويا احترام من هم به افراد گاهى اوقات زياده از حد به نظر 

مى رسه كه احتماالً من هم بايد اين گونه مالحظات رو كنار بگذارم».

اگر شام سگ ها به تعويق نمى افتد!
گروهــى به نام دفــاع از حقوق حيوانات 
روز دوشــنبه در اعتــراض به فيلمى كه 
از كشتن سگ ها به شيوه هاى نامناسب 
در مراكز نگهــدارى حيوانات در فضاى 
مجازى منتشر شده بود، مقابل ساختمان 
شهردارى تهران تجمع كردند. از آنجايى 
كه اين فيلم متعلق به سال 96 بود، تجمع 
اين افراد مورد اعتراض بخشــى از كاربران فضاى مجازى قرار گرفت. كاربرى 
نوشته است: « براى سگ كشى اعتراض مى كنند ولى براشون اهميت نداره و 
نمى دونن زابل و اطرافش آدما دارن زير خاك دفن ميشن». كاربر ديگرى هم 
نوشــته است: «اگه شام سگ هاتون به تعويق نمى افته خواستم بگم هستند 
كودكانى كه اين پايين شــهر دارن از گرسنگى رنج ميبرن كه خرج يك ماه 

خانواده شون پول يه شام سگ شماست... بهشون سر زدين؟»

 مجيد تربت زاده  در حالى كه جهان سال هاست مفهومى 
به نام «بريتانياى كبير» و افسانه غروب نكردن خورشيد در 
امپراتورى اش را فراموش كرده، سياســتمداران انگليسى 
انگار هنوز فكر مى كنند در قلمرو سياســى اين جزيره، 
خورشيد هرگز غروب  نمى كند! البته ما به شواليه نماهاى 
كاخ باكينگهام، كمى تا قســمتى حق مى دهيم كه گاه و 
بيگاه به ياد قديم، ژست ابرقدرت بودن بگيرند و براى اين 
و آن خط ونشــان بكشند. آن ها اما بايد يادشان باشد كه 
اين خط و نشان ها از ديدگاه كشورهاى مستقل امروزى، 
فقط تا زمانى كه شوخى و يا خاطره بازى باشد، قابل تحمل 
اســت. مصداق حرف هايى كه زديــم، ماجراى نفتكش 
«گريس يك» و توقيف آن توسط انگليسى هاست. نكته 
متفاوت ماجرا اما اينجاست كه خاطره بازى و ژست گرفتن 
انگليسى ها، اين بار به نتايجى منجر شد كه گويا سروصداى 
آن، همه سربازان ملكه و بلكه خود «اليزابت دوم» را هم از 
خواب خرگوشى و خيالبافى هاى استعمارگونه پرانده است.

  كار فرهنگستان بود؟
خيلى ها وقتى چند روز پيش شــنيدند ســوپرنفتكش 
«گريــس يك» پس از رفع توقيف، تغيير نام داده و با نام 
جديد «آدريان دريا» آن هم با پرچم ايران، دارد آرام آرام، 
ســينه آب هاى جبل الطارق را مى شكافد، فكر كردند اين 
ماجرا هم زير ســر فرهنگستان زبان و ادب فارسى است. 
روز اول، حتى خود من توقع داشتم به زودى سرو كله آقاى 
«حداد عادل» پيدا شــود و در باره «آدريان دريا» توضيح 

دهد! 
انتظارم كمى طوالنى شد و برخى خبرگزارى ها ديروز به 
حرف آمده و درباره دليل اين تغيير نام و معنى نام جديد 
توضيح دادند. آن ها نوشتند: «ريشه نام آدريان از واژه يونانى 
«آدريانوس» يا «هادريانوس» است و اين واژه نيز از ريشه 

اصلى «آدور» به معنى دريا يا آب گرفته شده است.
هادريانوس يا آدريانوس، پادشــاه امپراتورى رم در سده 
دوم پس از ميالد مسيح، در سال 122 ميالدى يك ديوار 
در مرز روم با انگلســتان باستان كشيد كه بعدها به ديوار 
هادريان يا با تلفظ امروزى تر آدريان مشهور شد... اين ديوار 
با هدف جلوگيرى از حمله قبايل ســلت انگليس به روم 
ساخته شد... طول آدريان 117 كيلومتر بود و از رودخانه 
تاين از شــرق انگليس به يك خليج كوچك در غرب اين 
كشــور به نام سالوى كشيده شده است. ديوار هادريان از 
سنگ و كلوخ ساخته شده، عرض آن تا 3 متر و ارتفاع از 

5 تا 6 متر بوده است...».
 گويا بقاياى اين ديوار هنوز در انگلســتان موجود است و 
به عنوان مرزهاى امپراتورى روم قديم در فهرست جهانى 

يونسكو هم ثبت شده است.

  آدريان دريا تحريم نشده بود
با اين توضيح شايد اگر ما هم نگوييم، خودتان بتوانيد دليل 
«آدريان» شدِن نفتكش غول پيكر را حدس بزنيد. پس از 
اينكه تير انگليسى ها در توقيف نفتكش به سنگ خورد و 
ايرانى ها توانســتند خواب و رؤياى آن ها را پريشان كنند، 
بديهى بود كه قدم هاى ديگرى هم الزم اســت برداشته 
شود تا اگر احتماالً، تك و توك از سياستمداران انگليسى 
هنوز در خواب ناز تشــريف دارند و مشغول خيالبافى با 
خاطرات200 يا 300 ســال پيش هستند، از خواب بيدار 
شــوند. بنابراين نام «گريس يك» از بدنه كشتى پاك و 
به جاى آن «آدريان دريا» نوشــته شــد تا انگليســى ها 
يادشــان بماند، خودشــان كارى كردند كه يك نفتكش 

و ماجراهايش، بشــود ديوارى در مقابل دزدى دريايى و 
توطئه هاى انگليــس امروز. آن ها كه تغيير نام نفتكش را 
به فرهنگســتان زبان و ادب فارسى نسبت دادند، روحيه 
طنز داشتند، اما خيلى ها هم بودند كه گفتند و نوشتند 
ايران با هدف دور زدن تحريم هاى نفتى، نام نفتكشش را 

تغيير داده است!
حميد بعيدى نژاد، ســفير ايــران در انگليس اما در 
صفحه توييتر خود نوشــت: «تغيير نام نفتكش حامل 
نفت ايران در جبل الطارق اين برداشــت نادرست را 
بــراى برخى ايجاد كرد كه اين اقــدام براى دور زدن 
تحريم هــا صورت گرفته اســت. در حالى كه ضرورت 
اين اقدام از مخالفت پاناما با ادامه مســير اين نفتكش 
با پرچم آن كشــور آغاز شد. بر اساس قوانين دريايى، 
پرچم كشــتى تابع محل ثبت آن اســت... با تصميم 
به قرار گرفتن نفتكش تحت پرچم جمهورى اسالمى 
ايــران، الزم بود كه ثبت نفتكش نيــز در ايران انجام 
شود. طبعاً با ثبت كشــتى در ايران، نام جديد ايرانى 
براى آن انتخاب شــد. تأكيد مى شود كه اين كشتى 
تحت هيچ گونــه تحريمى قرار نــدارد و نفت آن نيز 
بر اساس بارنامه رســمى، متعلق به شركت ملى نفت 
ايران اســت». ممكن است در بمباران خبرى روزهاى 
نخســت توقيف ايــن نفتكش و پــس از آن به دليل 
داغ شــدن خبر توقيف يك نفتكش انگليسى توسط 
ايران، ماجراى پانامايى يا ايرانى بودن «آدريان دريا» 
را فراموش كرده باشــيد. در اين صورت اجازه بدهيد، 
اصل و نسب اين سوپر نفتكش و بخشى از رخدادهاى 
مربــوط به آن را در قســمت هاى بعدى مطلب با هم 

مرور كنيم.

  دربست كرايه كرده بوديم
13 تير بود كه برخى خبرگزارى ها نوشــتند: «بررسى ها 
نشــان مى دهد نفتكش توقيف شده «گريس يك» كه با 
پرچم پاناما حركت مى كــرد، اصالً ايرانى نبوده و به يك 
شــركت روســى تعلق دارد... مالك اين نفتكش شركت 
russian titan shipping line اســت كه در امارات 
به ثبت رسيده است. دولت جبل الطارق در بيانيه اى مدعى 
است بر اساس شواهد، حامل نفت ايران براى تحويل به يك 
پااليشگاه در سوريه بوده است.علت اين اتفاق، تحريم هاى 
اتحاديه اروپا عليه ســوريه عنوان شده است. توقيف اين 
نفتكش در نزديكى جبل الطارق -از مناطق تحت حاكميت 
انگليس- رخ داده و هنوز هيچ مقام رسمى كشورمان در 

اين باره واكنشى نشان نداده است».
برخى خبر گزارى هاى ديگــر هم در اين باره گفتند: 
«اصوالً بازرســى از نفتكش ها و كشتى هاى تجارى در 
محدوده آب هاى ســرزمينى يك كشــور يك موضوع 
عادى است و صاحب آن آب ها زمانى مى تواند كشتى 
را توقيف كند كه كشــتى داراى مشــكالت زيســت 
محيطى، گواهى نامه و … باشد كه توقيف اخير شامل 
اين موارد نمى شــود و مشخص است كه دليل توقيف 
آن يك موضوع سياسى است». با توجه به اين اخبار و 
اطالعات و همچنين موضع رسمى وزارت امورخارجه 
ايران براى آزادى « گريس يك» معلوم شــد نفتكش 
غول پيكــر متعلق به ايران نيســت و فقط 2 ميليون 
بشكه نفت آن مال ايران است. به اصطالح بين المللى، 
ايران چارتركننده كشــتى به حســاب مى آمد. معنى 
چارتر هم كه مى دانيد همان «دربســت اجاره كردن» 
خودمان اســت. حقوقدانان و كارشناســان بر همين 

اساس خواهان اين شدند كه ايران عالوه بر تالش هاى 
ديپلماتيك و غيرديپلماتيك براى آزادى نفتكشى كه 
دربست اجاره كرده اســت، بايد به مراجع بين المللى 

شكايت هم كند. 

  پليس بازى
ماجرا فقط توقيف ســاده با اهداف پشــت پرده سياسى 
نبود. انگليسى ها براى توقيف نفتكشى كه هيچ اسكورت 
يا پشــتيبان نظامى نداشــت و بدون تخلف و البته مثل 
الكپشت هاى سنگين حركت مى كرد، كلى پارتيزان بازى 
و ادا و اصول در آورده و به ياد دوران استعمارگرى شــان 
خشــونت هم به خرج داده بودند. ناخداى هندى االصل 
اين نفتكش كه آن روزها نخواست نامش فاش شود و هنوز 
هم فاش نشده، به بى بى سى گفته بود: «استفاده از نيروى 
نظامى براى توقيف كشتى غيرضرورى بود... پليس هنگام 
عبور كشتى از تنگه جبل الطارق از طريق ارتباط راديويى از 
ما خواست تا وارد كشتى شود و خدمه كشتى هم نردبان 
را براى سوار شــدن مأموران باز كرده  بودند. ناگهان يك 
بالگرد نظامى در اقدامى بسيار خطرناك بر عرشه كشتى 
فــرود آمده و نيرو پياده كــرد... نيروهاى ويژه بريتانيايى 
پس از ورود به كشتى از خدمه خواستند زانو بزنند؛ آن ها 
همچنين سالح هايشــان را به سوى خدمه كشتى نشانه 
رفتند. انگليسى ها بدون اينكه توجهى به صحبت هاى وى 
كنند، با بى احترامى فرياد مى زدند و دستورهايى مى دادند... 
آن ها توجهى نمى كردند كه من مسئول آنجا بودم... هيچ 
قانونى نداشــتند... ما 28 خدمه غيرمسلح داشتيم. من 

شوكه شده بودم، همه شوكه شده بودند». 
ظاهراً منظور ناخدايى كه چند روز پس از توقيف نفتكش، 
به همراه خدمه ديگر آزاد شــد و گفــت ديگر حاضر به 
نشســتن پشت سكان و اتاق كنترل نفتكش نيست، اين 
بوده كه: «پليس بازى چرا...كافى بود پشــت بى سيم يا 
بلندگو اعــالم كنند گريس يك بزن كنــار... ما خودمان 

مى زديم كنار»!

  آمريكا مجبور است تماشا كند
حاال ما براى جذاب و خواندنى شــدن اين مطلب مجبور 
شــديم درباره انگليســى ها و اينكه خواب دوران طاليى 
استعمارگرى را مى بينند بنويسيم، اما از اول هم براى همه 
آگاهان و حتى ناآگاهان سياسى دنيا واضح و مبرهن بود 
كه همه ماجرا زير سر آمريكايى هاست. به خاطر همين هم 
وقتى با اقدام به موقع و مقتدرانه ايران، ملكه و نوچه هايش 
از خِر شيطان پايين آورده شدند، آمريكا بالفاصله حكم به 
توقيف دوباره نفتكش داد. اين در حالى بود كه پرچم ايران 
بر فراز «آدريان دريا» در باد مى رقصيد و اين نفتكش آرام 
آرام به سوى مقصدى كه مى گفتند شايد يونان باشد، در 
حركت بود. خبرگزارى «اسپوتنيك» درباره امكان توقيف 
دوباره «آدريان دريا» اين بار توســط آمريكايى ها نوشت: 
«بديهى است كه نيروى دريايى آمريكا به راحتى مى تواند 
كشتى غيرمسلح را در وسط دريا متوقف و يا حتى مصادره 
كند... اما اگر آمريكا بخواهد كنوانســيون درياها را زير پا 
بگذارد ايران نيز حق آن را پيدا مى كند تا اين كنوانسيون را 
زير پا بگذارد و هر كشتى  به خصوص كشتى هاى آمريكايى 
را توقيف كند... تصور اينكه كشــتى هاى نظامى آمريكا 
در منطقه مى توانند جلو نيروهاى مسلح ايران را بگيرند 
تصورى بسيار اشتباه است... آمريكايى ها يا مجبور خواهند 
بود مانند انگليسى ها به تماشا بنشينند يا اينكه با ايرانى ها 

درگير شوند و جنگ راه بيفتد».

كشاورزى كه آمدنيوز را بيچاره كرد!

احتماالً در جريانيد كه صفحه اينستاگرام «آمد نيوز» با 920 هزار دنبال كننده، 
چند روزى اســت كه از دسترس خارج شده. م اجراى بسته شدن صفحه آمدنيوز 
برمى گردد به گردان سايبرى «بقيه اهللا». سر دسته اين گردان مجازى يك جوان 
روستايى به نام «الياس غريب زاده» است كه به گفته خودش با كشاورزى و زراعت 
روزگارش را مى گذراند. غريب زاده درباره هدف تشــكيل گردان بقيه اهللا مى گويد: 
«از زمانى كه نداى رهبرى در خصوص ورود جوانان آتش به اختيار در عرصه كار 
فرهنگى به گوشمان رسيد خيلى جدى تصميم گرفتيم دشمن را از فضاى مجازى 
برانيم». روش كار اين گردان مجازى زمين تا آسمان با هكرها تفاوت دارد. اعضاى 
اين گروه ســايبرى كه از سرتاسر كشور دورهم جمع شده اند، با روش هاى خاص 
خودشــان، تخلف هاى صفحه هاى مجازى آن طرف آبى را به اينستاگرام گزارش 
مى دهند تا اين شبكه اجتماعى، صفحه را مسدود كند. مثالً چند وقت پيش صفحه 
على جوان مردى، مجرى و خبرنگار ارشد صداى آمريكا با بيش از 320 هزار دنبال 
كننده مســدود شد كه پس از مدتى مشخص شد عامل آن گردان بقيه اهللا بوده 
اســت.  غريب زاده پس از مسدود شدن صفحه آمدنيوز، مداركى را منتشر كرده 
كه نشــان مى دهد اينستاگرام در پى فعاليت هاى گردان بقيه اهللا صفحه آمدنيوز 
را مســدود و پس از اين اتفاق، پيام تشكرى را هم براى اعضاى اين گروه سايبرى 

ارسال كرده است.
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ورزش
19 نكته  براى استقبال از ليگ نوزدهم

از هزارمين امتياز استقالل تا 
ششمين قهرمانى پرسپوليس

در حضور پرشور هواداران

از پيراهن «شهرخودرو» 
رونمايى شد

گفت وگو با كارگردان مستند «كابوس آمريكايى»

روايت نخستين رودررويى مستقيم با شيطان بزرگ در خليج فارس

تاريخ نگارى وطن فروشانه
چه مى شــود گفت درباره مورخانى كه ستايشــگر كودتاى رضاخانى هستند و 
به خاطر «بينش تاريخى شاهنشــاهى» هر طور كه دل و چشمشان بخواهد، با 
حقايق تاريخى يك ملت بازى مى كننــد و از نردبان دروغ و كذب باال مى روند تا 
بتوانند يك چشم انداز زيبا و دلپسند در صفحات تاريخ «عصر خفه كننده كودتا» 
به نمايش بگذارند.  از كودتاى هراس بار رضاخانى بدتر و بدبختانه تر، جريان فرهنگى 
تاريخ نگارى وطن فروشانه اى است كه هنوز هم فعال است و با پشتيبانى بنيادهاى 
مالى و رسانه اى ضد ايرانى، صفحات تاريخى توليد مى كند و فضاى فرهنگى جامعه 
را با انتشار ارزش ها، وقايع، تفسير و تبشيرهاى پر از كذب و بى ريشه، به ساحل تفكر 
غرب گرايانه و دوستى با دشمن تاريخى سوق مى دهد. يكى از اين حقايق كتمان 
شده عبارت اســت از 6 سال حبس خانگى يا خانه نشينى زنان ايرانى از وحشت 
كشنده اى كه در همه خيابان هاى شهر به دستور رضاخان رژه مى رفتند و با هر زن 
و بانوى محجوب يا چادرى، رفتارى لبريز از بى ادبى و بى حرمتى و خشونت داشتند!
وزارت كشور «رضاخان» پس از قتل عام مسجد گوهرشاد، به پليس شهرى دستور 
داد، از هرگونه رفت و آمد زنان با «چادر» يا هرگونه حجاب ديگرى جلوگيرى كنند. 
بدين ترتيب بود كه بزرگ ترين دوران ستم ورزى عليه زنان ايرانى آغاز شد و آن ها 
را از حق طبيعى و زندگى آزادانه شــهرى بى بهره ساخت. اين محروميت زجرآور، 
نزديك به 6 سال طول كشيد تا با سقوط رضاشاه، از جغرافياى فرهنگ خيابان ها 

و شهرها رخت بربندد .
تصور نمى شود جامعه شناسان و روان شناسان تاريخى پرتجربه هم بتوانند حجم 
گزنده اين ستمگرى بزرگ را اندازه گيرى كنند و از آن يك نمونه عينى و يا قابل 

مشاهده علمى، ارائه دهند.
تاريخ نگاران و مفســران «تاريخ شاهنشاهى» كه در اوج بى وطنى و بى احساسى 
به ديــن و فرهنگ و رفتار ملى، از «هفده دى» ســخن مى گوينــد و آن را روز 
عطــاى آزادى به جامعه زنان ايــران تلقى مى كنند چه مفهومى و چه تصورى از 
«آزادى» در عصر تاريخى «كودتاى انگليســى» دارند كه حضور نزديك به 100 
تن از دختران بى حجاب را در مدرسه عالى دختران، نشانه آزادى مى پندارند و اما 
اعتراض قدرتمندانه زنان شــهرهاى ايران را كه در آن روزگار تلخ تر از تلخ «هفده 
دى» تصميم گرفتند خويشتن را در خانه و خانه هاى بزرگ و كوچك شهر حبس 
كنند، تا تاريخ و سنت ها و زيبايى هاى دين و ميهنشان را حفظ كنند، نمى بينند و 

نمى خواهند ببينند؟
مورخى و تاريخ نگارى كه نمى خواهد حقيقت تاريخى سنت هاى دينى را در جامعه 
ايرانى ببيند و به «رفتار متدينانه» در تاريخ فرهنگى ميهن ارج نمى گذارد و براى آن 
ارزش قائل نمى شود، بايد زنده باد «كودتا» و زنده باد آزادى زنان بگويد تا بنيادهاى 
بين المللى حمايتگر كودتا از خط فرهنگــى بى ميهنى و بى تعصبى و بى غيرتى 

مدرنيسم فرهنگى، سود ببرند و براى آينده منافعشان، سرباز ذخيره داشته باشند.

نگاهى به ماجراى توقيف و آزادى نفتكش «آدريان دريا»

پرچم در باد مى رقصد
رونمايى از فهرست نهايى تيم ملى بسكتبال

شاهين طبع: در جام جهانى 
شانس صعود داريم

باور  مى كنيد؟

روايت مجازى

 سينا واحد

آن روزها

سلبريتى هاى آمبوالنس سوار
م.ظرافتى: اگر شما هم احساس مى كنيد تعداد آمبوالنس ها در سال هاى اخير 
به شكل غير معقولى زياد شده است، كامالً حق داريد، چون آن طور كه مجتبى 
لهراسبى، رئيس اداره آمبوالنس خصوصى كشور مى گويد، بعضى از سلبريتى ها، 
دبيران كنكور و خالصه از ما بهتران ها و آن هايى كه دستشان بيشتر از من و شما 

به دهانشان مى رسد، براى تردد در شهر از آمبوالنس استفاده مى كنند!
هرچند بر اســاس آيين نامه آمبوالنس هاى خصوصى، اين خودروها بايد براى 
خروج از مراكز درمانى و تردد در شهر، برگه مأموريت داشته باشند اما از آنجايى 
كه نهادى براى نظارت بر فعاليتشــان وجود ندارد، در خدمت سلبريتى ها قرار 

گرفته اند. 
البته آقاى لهراســبى مى گويد اقداماتى براى كنترل اين قضيه انجام شده؛ مثًال 
برچســب هايى به عنوان برچســب ســالمت در ميان آمبوالنس ها توزيع شده 
كه مالك تشــخيص آمبوالنس متخلف از غيرمتخلف اســت. عالوه بر اين، از 
دادستانى هم براى برخورد با اين آمبوالنس ها حكم گرفته اند، اما چون شناسايى 
آمبوالنس هاى متخلف سخت و زمانبر است، پليس راهنمايى و رانندگى آن طورى 

كه بايد و شايد در اين زمينه همكارى نكرده است.
اين درست كه پليس نمى تواند جلو تك تك آمبوالنس ها را براى بازرسى بگيرد، اما 
مسئوالن بايد اين نكته را هم در نظر بگيرند كه اين ماجرا به مرور سبب مى شود 
شــهروندان به هيچ آمبوالنسى اعتماد نكرده و راه را برايش باز نكنند. اين وسط 
چه كسى قرار است پاســخگوى بيماران اورژانسى  باشد كه قربانى خودخواهى 

سلبريتى هاى آمبوالنس سوار مى شوند؟

شانس صعود داريم
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ورزش: نوزدهمین دوره لیگ برتر پنجشنبه، سی و یکم مردادماه 
آغاز می شود. در فاصله یک روز مانده به شروع لیگ 19 نکته آماری 

درباره لیگ برتر ایران را مرور می کنیم
1-لیگ اولی

در بین 16 تیم حاضر در این فصل لیگ برتر، گل گهر سیرجان 
نخســتین حضور خود را تجربه می کند. پس از این تیم نساجی 
مازندران قرار دارد که در این دوره برای دومین فصل در لیگ برتر 
حضور دارد. پرسپولیس، استقالل، سپاهان، ذوب آهن و سایپا، پنج 

تیمی هستند که در همه ادوار لیگ برتر حضور داشتند. 
2-طلسم ذوب و تراکتور

 در 18 دوره قبلی لیگ برتر، هفت تیم مختلف قهرمان شده اند. 
پرسپولیس و سپاهان تجربه پنج قهرمانی در لیگ برتر را دارند. 
استقالل با سه قهرمانی، فوالد خوزستان با دو نوبت و سایپا و پاس 
و استقالل خوزستان با یک قهرمانی، دیگر فاتحان این مسابقات 
هســتند. در بین تیم های پرامتیاز لیگ تنها ذوب آهن قهرمان 
لیگ برتر نشده است. آیا ذوبی ها می توانند این طلسم را بشکنند؟ 

تراکتورسازی هم دیگرتیم بزرگی است که قهرمان نشده است.
3- نخستین تیم هزار امتیازی

استقالل با 986 امتیاز، بیشترین امتیاز را در تاریخ لیگ برتر دارد. 
فاصله این تیم با تیم های رتبه دوم و ســوم به گونه ای اســت که 
آبی پوشان می توانند این صدرنشینی را مدت مدیدی حفظ کنند. 
استقالل این فرصت را دارد که در این فصل به نخستین تیمی تبدیل 

شود که مجموع امتیازاتش از یک هزار عبور کرده است.
4- چهارمین قهرمانی پیاپی

در سه فصل گذشته، لیگ برتر، تحت سیطره سرخپوشان تهرانی 
بوده است. پرسپولیس در لیگ های شانزدهم، هفدهم و هجدهم 
به قهرمانی رسید و در صورت قهرمانی در این فصل، نخستین تیم 
تاریخ لیگ خواهد بود که به چهار قهرمانی پیاپی دست یافته است. 
پیش از این سپاهان هم در لیگ های نهم تا یازدهم سه قهرمانی 

متوالی کسب کرده بود.
5- مربی خارجی

از جمله نکات جالب این فصل، حضور پنج مربی خارجی به روی 
نیمکت مربیگری تیم های لیگ برتری است. گابریل کالدرون و آندرا 
استراماچونی، دو مربی ای هستند که این فصل هدایت دو قطب 
سنتی فوتبال ایران را بر عهده گرفته اند و برای نخستین بار مربیگری 
در ایران را تجربه خواهند کرد. مصطفی دنیزلی که از جمله مربیان 
جذاب ادوار گذشته لیگ برتر است در این دوره سرمربی تراکتور 
شده است. وینگو بگوویچ نیز که ســالیان زیادی در فوتبال ایران 
فعالیت داشته و در لیگ برتر سرمربی فوالد خوزستان و پرسپولیس 
بوده این بار با گل گهر ســیرجان به لیگ برتر صعود کرده است. 
دراگان اسکوجیج نیز دیگر مربی خارجی با سابقه فوتبال ایران است 

که این مرتبه مربیگری صنعت نفت به لیگ برتر بازگشته است.

6- به دنبال قهرمانی ششم
پرسپولیس و سپاهان با پنج قهرمانی بیشترین قهرمانی را در تاریخ 
لیگ برتر دارند. پرسپولیس و سپاهان از نظر تعداد نایب قهرمانی نیز 
برابرند و پرسپولیس به خاطر تعداد سومی بیشتر پرافتخارترین 
تیم تاریخ لیگ برتر شد. هر کدام از این دو تیم اگر موفق به کسب 
قهرمانی در این فصل شوند با 6 قهرمانی پرافتخارترین تیم تاریخ 

مسابقات خواهد شد. 
7- هفت قهرمانی سید جالل

سید جالل حسینی با هفت قهرمانی پرافتخارترین چهره تاریخ لیگ 
برتر است واین فصل این فرصت را دارد تا رکورد خود را بهبود بخشد. 
امیر قلعه نویی با پنج قهرمانی از نظر تعداد قهرمانی پس از سیدجالل 

بیشترین قهرمانی را تجربه کرده است.
8- رکوردشکنی در آغاز لیگ

در همان هفته نخست لیگ ممکن است یکی از رکوردهای تاریخ 
لیگ برتر جابه جا شود. تا فصل پیش، ساسان انصاری با گلزنی در 
هفت بازی متوالی برای فوالد در لیگ شانزدهم رکورددار گلزنی در 
تعداد بازی پیاپی در تاریخ لیگ برتر بود. در فصل گذشته لوسیانو 
پریرا در هفت بازی آخر فصل گلزنی کرد و به رکورد ساسان رسید. 
حال این بازیکن، فرصت دارد تا در دیدار هفته نخست مقابل صنعت 

نفت، برابر تیم سابق خود  رکورد تاریخ لیگ برتر را جابه جا کند.
9- رسیدن به برد نهم

رکورد برد متوالی در لیگ ایران 9 برد است. پرسپولیس در پایان 
لیگ ششم و آغاز لیگ هفتم و سپاهان در پایان لیگ دهم و آغاز 

لیگ یازدهم  9 بازی را پشت سرهم بردند. برد متوالی در یک فصل 
هم به سپاهان با هشت برد پیاپی تعلق دارد. 

10- با کیفیت  ترین قهرمان
رکورد کسب امتیاز در لیگ برتر  67 امتیاز است. استقالل و سپاهان 
در لیگ 18 تیمی به این امتیاز رســیدند. در لیگ 16 تیمی هم 
پرسپولیس به 66 امتیاز رسید که با کیفیت ترین قهرمان تاریخ 

لیگ برتر به شمار می رود. 
11- بهبود رکورد تاریخ لیگ برتر

فصل گذشته مهدی رحمتی موفق شد با عبور از رکورد ابراهیم 
صادقی با 440 بازی رکورددار تعداد بازی در تاریخ لیگ برتر شود. 
رحمتی  تنها بازیکنی است که در تمام ادوار لیگ برتر حضور داشته، 

این شانس را دارد که رکورد خود را دست نیافتنی کند.
12- پیشتازی خلعت و پریرا

در بین بازیکنان حاضر در لیگ هجدهم محمدرضا خلعتبری  و 
لوسیانو پریرا با 74 گل در صدر قرار دارد. محمد قاضی با 70 گل 
پس از این دو بازیکن قرار دارد. این سه بازیکن تنها بازیکنان لیگ 
امسال هستند که در تاریخ لیگ برتر بیش از 50 گل به ثمر رساندند. 
رضا عنایتی بهترین گلزن تاریخ لیگ برتر است. بعید است رکورد او 
شکسته شود. مهدی رجب زاده و آرش برهانی گلزنان دوم و سوم 

تاریخ لیگ برتر به شمار می روند که هر دو کفش ها را آویخته اند.
13-شکست ناپذیرها

رکورد شکست ناپذیری در لیگ برتر ۲1 هفته است. سایپا در لیگ 
پنجم آن را ثبت کرد و سپاهان در لیگ دهم و پرسپولیس در لیگ 

پانزدهم موفق به تکرار آن شدند. پرسپولیس فصل گذشته را با 13 
بازی بدون باخت به پایان رساند و در صورت شکست ناپذیری تا 

هفته نهم می تواند رکورد تاریخ لیگ برتر را بشکند.
14- بیشترین ها

سایپا با 184 شکست، بیشترین باخت را در تاریخ لیگ برتر به نام 
خود ثبت کرده است. جالب اینکه بیشترین تساوی هم به سایپا با 
19۲ تساوی اختصاص دارد. این تیم با 63۲ گل خورده بیشترین 
گل خورده را هم به نام خود ثبت کرده است. استقالل با ۲71 برد 
و 813 گل زده در این دو مورد بهترین آمار را از خود به جا گذاشته 
است. این رکوردها احتماالً در پایان لیگ نوزدهم هم در اختیار سایپا 
و استقالل باقی می ماند. کمترین گل زده تاریخ لیگ برتر هم با 18 

گل از آن استقالل رشت است. 
15- 3 تغییر نام

در این فصل از لیگ سه تیم با نامی متفاوت از گذشته در مسابقات 
شرکت می کنند. پدیده با تغییر در مالکیت به شهر خودرو تغییر نام 
یافت. تراکتورسازی تبریز که چندین دهه با این نام فعالیت می کرد 
به تراکتور تغییر نام داد. شاهین بوشهر نیز با نام شاهین شهرداری 

بوشهر در لیگ حضور خواهد داشت.
 16- رسیدن به ثبات

در تاریخ لیگ برتر بارها تعداد تیم های لیگ تغییر کرده است. در سه 
دوره ابتدایی با 14 تیم برگزار شد. سپس سه دوره لیگ 16 تیمی 
داشتیم. برای لیگ هفتم با دالیل سیاسی تعداد تیم ها به 18 رسید. 
6 دوره لیگ با 18 تیم برگزار شد و از لیگ سیزدهم با کاهش تیم ها 
لیگ دوباره 16 تیمی شــد. لیگ نوزدهم هفتمین فصل متوالی 
است که لیگ برتر با 16 تیم برگزار می شود. آیا قرار است ثبات برای 

همیشه به لیگ برتر برگردد؟
17- 3 آقای گل

از بازیکنان حاضر در لیگ نوزدهم، سه بازیکن با سابقه آقای گلی در 
لیگ برتر را دارند. علی علیپور آقای گل لیگ هفدهم و لوسیانو پریرا 
و استنلی کی روش آقای گل لیگ هجدهم سه بازیکنی هستند که 

این عنوان را کسب کرده اند.
18- بهترین پاسور

محمدرضا خلعتبری دارای یک رکورد در تاریخ لیگ برتر هست. 
او با 7۲ پاس گل بهترین پاسور تاریخ لیگ است. پس از خلعتبری، 
احسان حاج صفی و خســرو حیدری با 6۲ پاس گل قرار دارند. با 
خداحافظی خسرو از دنیای فوتبال، احسان حاج صفی می تواند که 

به تنهایی در رتبه دوم قرار گیرد.
19- تعطیلی 98 روزه

یکی از نکات بارز این فصل، تعطیلی طوالنی مدت پیش فصل است. 
لیگ هجدهم در تاریخ ۲6 اردیبهشت به پایان رسید و این فصل 
31 مرداد آغاز خواهد شد. این دوره به خاطر الزام فدراسیون فوتبال 

مبنی بر آماده سازی ورزشگاه ها دیرتر از همیشه آغاز خواهد شد.

19 نکته  برای استقبال از لیگ نوزدهم

از هزارمین امتیاز استقالل تا ششمین قهرمانی پرسپولیس

کلوپ: اگر بازنشسته شدم، تعجب نکنید
ورزش: سرمربی آلمانی لیورپول حاضر نشد آینده خود در این باشگاه را تضمین کند و خبر از 
احتمال بازنشستگی زودهنگام خود داد. یورگن کلوپ می گوید: »امیدوارم به همین روند ادامه 
دهم اما در طی دو یا سه سال نمی دانم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. شاید من بازنشسته شوم. البته 
این حرف به این معنا نیست که حتما چنین اتفاقی خواهد افتاد ولی اگر بازنشسته شوم، تعجب 
نکنید.« کلوپ در مورد عدم تالش برای خرید دوباره کوتینیو نیز گفت: »ما پولی که از بارسلونا 
برای انتقال کوتینیو گرفته بودیم را خرج کردیم. در همان مقطعی که او به بارسا رفت، ما تمایلی 

برای از دست دادن کوتینیو نداشتیم ولی بارسا با پرداخت پول زیاد، به نوعی ما را تسلیم کرد.

ساری به ذات الریه مبتال شد
ورزش: بنا بر اعالم باشگاه یوونتوس، مائوریتزیو ساری به دلیل ابتال به بیماری ذات الریه تا زمان 
بهبود کامل قادر به مربیگری این تیم نیست. ساری در مسابقه دوستانه ابتدای هفته مقابل تریستینا 
نیز نتوانست تیمش را همراهی کند و همچنان به خاطر بیماری نمی تواند روی نیمکت بنشیند. 
سرمربی یووه روز دوشنبه نتوانست تا پایان تمرینات را دنبال کند و برای آزمایش های بیشتر به 
مرکز پزشکی باشگاه رفت که مشخص شد به ذات الریه مبتال شده است. باشگاه یوونتوس در توئیتر 
خود این خبر را رسما اعالم و تاکید کرد مراحل درمانی او در حال پیگیری است اما قطعا در دیدار 

آینده یوونتوس نمی تواند روی نیمکت بیانکونری بنشیند.

نامزدهای جایزه پوشکاش معرفی شدند
ورزش: فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( 10 نامزد دریافت جایزه بهترین گل سال 
۲019 موسوم به جایزه پوشکاش را معرفی کرد. زالتان ابراهیموویچ، لیونل مسی و 
فابیو کوالیارال معروف ترین بازیکنانی هستند که نامشان در میان نامزدهای دریافت 
جایزه بهترین گل سال ۲019 دیده می شود. 10 نامزد دریافت جایزه پوشکاش به 
شرح زیر است: ماتئوس کونیا - زالتان ابراهیموویچ-  لیونل مسی- آیارا انچوت -  فابیو 
کوالیارال-  خوان فرناندو کوئینترو-  امی رودریگس-  بیلی سیمپســون-  آندروس 

تاونسند- دنیل ژوری.

سرمربی ولوز: VAR زیبایی فوتبال را می گیرد
ورزش: ســرمربی ولوز به دلیل تاخیر VAR در پذیرش گل استثنایی نوس ستاره 
تیمش به منچستریونایتد، این فناوری را به شدت مورد حمله قرار داد. نونو اسپیریتو 
سانتو می گوید: من نمی خواهم آن لحظه شاد و سرشار از هیجان بالفاصله بعد از گل را از 
دست بدهم. نمی دانم این مسئله چطور باید حل شود ولی من نظرم را می گویم. لحظات 
بعد از به ثمر رسیدن گل زیباترین لحظات فوتبال است. نمی شود به مردم گفت وقتی گل 
به ثمر می رسد در سکوت منتظر بمانید و سر جایتان بایستید تا معلوم شود VAR چه 

حکمی خواهد داد. چون آن لحظات مهم ترین لحظات فوتبال است.

ورزش: خوزه جونیور براندائو، امروز چهارشنبه، پس 
از با موفقیت پشت سر گذاشتن بررسی های پزشکی 
در باشگاه حضور پیدا کرد و در جلسه ای با ایرج عرب 

و علی رغبتی، توافق نهایی حاصل شد.
این بازیکن، پس از این جلسه قرارداد خود به مدت یک 

سال به امضا رساند و رسماً به پرسپولیس ملحق شد.
انتقــال ایــن بازیکن به شــکل قرضی و از باشــگاه 
لودوگورتــس رازگارد صورت گرفته اســت. جونیور 
پس از عقد قرارداد با پرسپولیس اظهار داشت: در این 
مدت درباره پرسپولیس آن قدر خوانده ام و شنیده ام 
که بدانم در تیم خیلی مهمی بازی می کنم و این تیم 
در ایران و آسیا پرطرفدارترین است. از اینکه در یک 
تیم پرطرفدار و سرشــناس مثل پرســپولیس بازی 
خواهم کرد، خوشحال هســتم. هر جای دنیا باشید 
بازی در چنین تیم هایی، خاص است. وی ادامه داد: 
می دانم هواداران تیم بــه قهرمانی عادت کرده اند و 
باز هم چنین انتظاری دارند. خودم را آماده کرده ام 
تا بتوانم بهترین کارایی را داشته باشم. دوست دارم 
گل های زیادی بزنــم. البته باید دید ســرمربی چه 
وظایفی را از من می خواهــد و در خدمت تیم خواهم 
بود. روزهای پرهیجــان را از همین حاال احســاس 
می کنم. براندائو درباره شــماره پیراهنی که انتخاب 
کرد، خاطر نشــان کرد: ابتدا به شــماره 9 و 99 فکر 
می کردم ولی وقتی شنیدم شماره هفت خالی است، 
آن را خواســتم. بعد هم که درباره این شماره برایم 
گفتنــد و اینکه تن چــه بازیکن بزرگی بوده اســت 
نسبت به آن عالقه مند تر شــدم. فهمیدم این شماره 

برای پرسپولیســی ها خیلی مهم اســت. مهم ترین 
پیراهن در بزرگ ترین تیم اســت. من هم می خواهم 
برای پرسپولیس بازیکن مهم و مؤثری باشم که البته 

به کمک هم تیمی ها نیاز دارم.
وی گفت: به من گفتند صاحب این پیراهن آقای پروین 
است و رسم این است که از او اجازه بگیریم. بعد هم گفتند 
در تماسی که داشتند این اجازه را گرفته اند. از آقای پروین 
ممنون هستم و به ایشــان و هواداران قول می دهم تمام 
تالش خودم را می کنم که ارزش این پیراهن و این شماره 
حفظ شــود. بازیکن برزیلی سرخپوشان در پایان افزود: 
بی صبرانه منتظرم همبازیان جدیدم را ببینم و با هواداران 

زیاد در ورزشگاه روبه  رو بشوم.

 رقیب کی روش در آسمان
دو فصل قبل براندائو در بهتریــن فصل فوتبالی اش، 
پنج گل از 9 گل اش را با ضربه سر زده بود که توانایی 
ویــژه او روی توپ هــای هوایی را نشــان می دهد. 
همچنین در ویدئوی گل های جونیور مشــاهده شده 
که به خوبی چارچوب شــناس اســت و از دو سمت 

محوطه جریمه گل های تماشایی زده است.
براندائو در 18 مســابقه ای که در فصل ۲018-19 
پیراهــن اتلتیکو گویانینــزه را در ســری B برزیل 
پوشید، سه پاس  گل داد و 9 گل هم زد. بهترین بازه 
گلزنی او از هفته ششــم تا دهِم همــان فصل بود که 
دو پاس گل داد و 6 گل زده بود. این مهاجِم راســت 
پا فصل قبل را در ســری A برزیل و لیگ بلغارستان 

گذراند که در ۲1 بازی، فقط دو گل زد.

ورزش: مهران شاهین طبع در جریان آخرین جلسه تمرینی 
تیم ملی بسکتبال که در محل تاالر آزادی برگزار شد، گفت: تیم 
ملی جلسات تمرینی و اردویی خوبی را پشت سر گذاشت. در 
کل 10 هفته درگیر اردو بودیم و در این مدت به نقاط ضعف و 

قوت ملی پوشان اشراف کامل را پیدا کردیم.

آخرین نبرد تدارکاتی
وی با بیان اینکه بسیاری از جلسات تمرینی بر اساس مرتفع 
کردن همین نقاط ضعف و قوت برگزار شد، خاطرنشان کرد: 
پیش از آغاز جام جهانــی و در تورنمنت پیک چین دو دیدار 
مقابل مونته نگرو و لهستان خواهیم داشت. نتیجه این دو بازی 
تدارکاتی می تواند شرایط تیم ملی را برای دیدار نخست جام 
جهانی که مقابل پرتوریکو برگزار می  شود، مشخص خواهد کرد.

تغییرات صعود
سرمربی تیم ملی بسکتبال از شرایط جسمانی، بسکتبالی 
و روحی بازیکنان این تیم ابراز رضایت کرد و در پاسخ به این 
پرسش مبنی بر اینکه دوره پیش روی جام جهانی برای تیم 
ملی چه تفاوتی نسبت به ادوار گذشته دارد، خاطرنشان کرد: 
این موضوع را در نظر بگیرید که چگونگی اجرا و انتخاب تیم ها 
برای جام جهانی ۲019 در کل تغییر کرده بود. تیم ها 15 ماه 
درگیر مسابقات انتخابی بودند تا هم سهمیه جهانی بگیرند و 

هم برای ورود به المپیک شانس پیدا کنند.
وی با بیان اینکه پیش از این انتقاد زیادی نسبت به چگونگی 
انتخاب تیم ها برای المپیک مطرح بود، تصریح کرد: بر اساس 
شیوه گذشته که برای همه تیم ها و قاره ها یکسان نبود، خیلی از 
تیم ها به حقشان نمی رسیدند اما با تغییر شیوه برگزاری مسابقه، 
این موضوع برطرف می شود. در واقع تیم هایی سهمیه جهانی 
گرفتند و در مســابقات جام جهانی می توانند برای المپیک 
کسب سهمیه کنند که ساختار قوی داشته باشند و از نظر کمی 

و کیفی از شرایط ایده آلی برخوردار باشند.

حساب حریفان روی تیم ملی
این مربی در مورد شانس تیم ملی بسکتبال ایران برای صعود 
از مرحله مقدماتی جام جهانی و کسب سهمیه المپیک گفت: 
به هر حال ایران جزو تیم هایی است که در گروه خود حساب 
زیادی روی آن باز شده است. خیلی از تیم های دیگر در رابطه با 
ایران صحبت های خوب مطرح می کنند. امیدواریم از گروه خود 
صعود کنیم و در شرایط کسب سهمیه قرار بگیریم. به خصوص 

که نسبت به شرایط حریفانمان بررسی الزم را داشته ایم.

انتقادات درست
شاهین طبع در بخشی از صحبت های خود با تأکید بر اینکه 
تمرکز الزم را روی تمرینات تیم ملی داشته و سعی کرده ایم 
نسبت به خیلی از جزئیات به اشراف کامل برسیم، در رابطه 
با شکست مقابل یونان در تورنمنت اخیر گفت: صحبت های 
زیادی در این زمینه مطرح شده است که اگر بخواهم به طور 
کامل به آن ها بپردازم در حق برخی از اهالی رســانه اجحاف 
می شود. همه تشخیص می دهند که کدام رسانه مؤثر عمل 
کرده و انتقاد می کنند. به خاطر یک سری افراد واکنشی نشان 

نمی دهیم اما انتقادات مؤثر را می پذیریم. 

 فهرست نهایی تیم ملی بسکتبال برای جام جهانی 
کادر فنی تیم ملی بسکتبال فهرست نهایی ملی پوشان اعزامی 

به جام جهانی چین را اعالم کرد.
 - صمد نیکخواه  بهرامی- حامد حدادی- محمد جمشیدی- 
بهنام یخچالی - سجاد مشایخی- محمد حسن زاده- مایک 
رستم پور- آرون گرامی پور - آرمان زنگنه- میثم میرزایی- 

حامد حسین زاده- رسول مظفری
تیم ملی بسکتبال سه شنبه شب ایران را به مقصد چین ترک 
می کند. ملی پوشان ابتدا در تورنمنت پیک شرکت می کنند و 
سپس برای برگزاری مسابقات خود در چارچوب جام جهانی 

راهی شهر گوانگژو می شوند.

جونیورپس از ثبت قرارداد با پرسپولیس: 

می دانم هواداران به قهرمانی عادت کرده اند
رونمایی از فهرست نهایی تیم ملی بسکتبال

شاهین طبع: در جام جهانی شانس صعود داریم

گزارش ویژه

فقط یازده روز برای ماندن در آسیا فرصت باقی است
 مدیران سرخابی  

همچنان در خواب خرگوشی
ورزش: باشگاه های استقالل و پرسپولیس گرفتار دعواهای مدیریتی 
شده اند و هشدار حذف از آسیا را جدی نگرفته اند. 9 شهریور آخرین 
روزی است که این باشگاه ها فرصت دارند تا تکلیف بدهی های معوقه 
شان را مشخص کنند. مدیران پرسپولیس و استقالل فقط 11 روز 
دیگر فرصت دارند تا یا طلب طلبکاران را بپردازند یا با آن ها برای سر 

نحوه تسویه این مطالبات به توافق برسند. 
مدیریت باشگاه اســتقالل تمام توانش را برای حفظ استراماچونی 
گذاشــته و به دنبال جذب بازیکنان مد نظر اوســت. مدیرعامل 
پرسپولیس هم مدت هاست که در رسانه ها گرفتار تکذیب استعفای 
خود است! با این شرایط بعید به نظر می رسد که این دو باشگاه بتوانند 
تکلیف بدهی های چندین میلیاردی خود را ظرف 11 روز مشخص 
کنند. در فصول گذشته مدیران استقالل و پرسپولیس برای اینکه 
نگرانی هواداران میلیونی شان را برطرف کنند تالش شبانه روزی برای 

جمع و جور کردن تکلیف بدهی های میلیاردی خود انجام دادند.
حتی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هم در این میان تالش زیادی 
کرد تا استقالل و پرسپولیس به خاطر بدهی از آسیا حذف نشوند، اما 
برای فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا نوعی بی تفاوتی مدیریتی در 
قبال تهدید  AFC مبنی بر حذف از آســیا دیده می شود. مدیران 
دو باشگاه بیشــتر به دنبال مانور جذب بازیکنان و مربیان خارجی 
خود برای هواداران هستند در حالی که در پایان روز 9 شهریور شاید 
به خاطر همین بدهی های میلیاردی دیگر استقالل و پرسپولیس از 
لیگ قهرمانان حذف شوند! ظاهراً پرسپولیس و استقالل در خواب 
خرگوشی به سر می برند خوابی که با اعالم حکم کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در مهر و آبان مبنی بر حذف باشگاه های بدهکار از جمله استقالل 
و پرسپولیس از سر مدیران سرخابی و هواداران بپراند و آن زمان دیگر 

برای بازگشت به آسیا خیلی دیر است. 

ورزش: مراسم رونمایی از پیراهن تیم فوتبال شهر خودرو در 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر در حضور پرشور هواداران 
این تیم و مسئوالن برگزار شد. باشگاه شهر خودرو دوشنبه 
شب در فاصله سه روز مانده به فصل جدید رقابت های لیگ 
برتر مراسمی را به مناسبت کسب سهمیه آسیایی و رونمایی 
از پیراهن جدید سرخپوشــان برگزار کرد.در این مراســم 
که با حضور نزدیک به هزار و 500 هوادار در ســالن صبای 
صداوسیمای مشهد برگزار شد، تمامی بازیکنان شهر خودرو 
به اتفاق کادر فنی، مدیریتی و مالک این تیم حضور داشتند. 
همچنین مسئوالن استان خراسان رضوی، شهرداری مشهد 
و هیئت فوتبال استان خراسان و مشهد نیز از میهمانان این 
مراسم بودند. شهر خودرو قرار است در فصل جدید مسابقات 

لیگ البسه ورزشی آل اشپورت را بر تن کند.

 حمیداوی: به دنبال قهرمانی هستیم
فرهاد حمیداوی در این مراسم ضمن تشکر از هواداران پرشور 
شهرخودرو و همچنین مسئوالنی که در سالن صبا حضور 
داشتند، اظهار داشت: به جرئت باید بگویم که امروز یحیی 
 گل محمدی، بادانش ترین مربی فوتبال ایران است. بیگانه 
با فوتبال نبودم، اما در نیم فصل دوم خیلی چیزها از یحیی 
گل محمدی یاد گرفتم. وی تأکید کرد: تنها خواهشم از همه ی 
عزیزان، هر کسی که در این استان هست و خراسانی است، 
این است که با توجه به اینکه شهر خودرو این فصل باید در 
جبهه های متفاوتی از لیگ قهرمانان آسیا تا لیگ برتر رقابت 
کند، کنارمان باشــند تا با قدرت کامل در مسابقات حاضر 
شویم .مالک باشگاه شهر خودرو در پایان  افزود: با احترام به 

سرخابی های پایتخت، دست به دست هم می دهیم و با اتحاد، 
با اتکا به دانش یحیی، زحمات مسئوالن و حمایت  هواداران 

برای قهرمانی وارد کارزار لیگ برتر می شویم .

 گل محمدی: مشــکالت برای ما با همدلی سکوی 
پرتاب شد

یحیی گل محمدی نیز در مراســم رونمایی از البسه تیم 
شهر خودرو اظهار داشت: نتایج درخشانی در فصل گذشته 
ثبت شد و دلیل اصلی این نتایج که به پایانی درخشان ختم 
شد، همدلی و اتحاد بود.وی افزود: حمیداوی تمام تالش 
خود را برای موفقیت تیمش می کند. می دانم که ایشــان 

مشکلی از نظر مالی ندارد و صرفاً این تیم از سوی مسئوالن 
و بزرگان، نیاز ویژه ای به حمایت معنوی دارد.گل محمدی 
تأکید کرد: خدا را شــاکرم که این تیم توانسته هواداران 
خوبی را به سمت خود جذب کند که در سرما و گرما کنار 
ما هستند. وی خاطرنشان کرد: مشکالت زیادی داشتیم، 
اما این مشکالت برای ما با همدلی سکوی پرتاب شد. باید 
از حاج آقای حیدری، وطنخواه و سرآسیایی تشکر کنم. ما 
تمام تالشمان را کردیم تا به نقطه ای مطلوب برسیم و وقتی 
کارد به استخوان رســیده بود، دکتر حمیداوی همچون 
یک ناجی واقعی ورود کرد و به داد تیم رسید تا در نهایت 

آسیایی شویم.

آندرو ماری/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: تا آخرین ساعات 
مانده به بازی این هفته لیورپول مقابل ســاوتهمپتون در لیگ برتر  
مشخص نبود که آیا آدریان می تواند درون دروازه تیمش قرارگیرد 
یا خیر. مصدومیت او به خاطر خوشحالی پس از سیو پنالتی در دیدار 
سوپرجام اروپا مقابل چلسی اتفاق افتاد که یکی از هواداران به درون 
زمین پرید و به سمت او مشغول دویدن بود که در نزدیک او تعادلش را 
از دست داد و موجب مصدومیت آدریان شد. در زیر به مصدومیت های 

حتی عجیب تر در دنیای فوتبال می پردازیم.

مصدومیت به خاطر حرکات موزون
6ســال پیش بود که عادل َرمی مدافع والنسیا برای شرکت در یک 
مراسم خیریه از طرف باشگاه سابقش لیل به فرانسه دعوت شد. او در 
آنجا تالش کرد تقلید حرکات موزون آهنگی که در آن زمان در تمام 
جهان مشهور شده بود را انجام دهد. این کار باعث عفونت زخم های 
مصدومیت قبلی اش شد و رمی سه بازی بعدی در اللیگا را از دست داد.

برخورد در نوشابه به چشم!
یکی از بزرگ ترین بازیکنان تاریخ کشور فنالند می خواست در آخرین 
سال های حضور خود در فوتبال، دوباره در باالترین سطح به میدان 
برود. یاری لیتمانن که دوران خوبی را در آژاکس و بارسلونا و حتی 
لیورپول گذرانده بود در سال ۲008 به تیم فوالم پیوست؛ اما در 6 ماه 
حضور در این تیم به دالیل مختلف حتی نتوانست در یک بازی برای 
این تیم لندنی به میدان برود. یکی از دالیل دوری لیتمانن از مسابقات 
به خاطر مصدومیتی بود که او از ناحیه چشــم به خاطر برخورد دِر 
قوطی نوشابه گازداری که مدیر ورزشی باشگاه مالمو در کنار او باز 

کرد برای او اتفاق افتاد!

به تابلوها توجه کن!
در دیدار دور چهارم جام حذفی انگلیس در سال ۲006، اورتون در 
استفمورد بریج به مصاف چلسی می رفت. پیش از آغاز بازی و برای 
گرم کردن بازیکنان به زمین آمدند و ریچــارد رایت دروازه بان تیم 

میهمان وارد زمین شد اما به تابلویی که توسط مسئوالن ورزشگاه در 
کنار دروازه قرار داده شده بود که روی آن نوشته بود: »درحال حاضراز 
تمرین در اینجا پرهیز کنید« بی توجهی کرد. رایت از ناحیه مچ پا دچار 
پیچ خوردگی شد و نه تنها  آن بازی، بلکه چند دیدار بعد تیمش را نیز 
از دست داد. رایت البته با این گونه مصدومیت ها غریبه نبود؛ سه سال 
قبل از آن نیز با پرت شدن از اتاق زیر شیروانی خانه اش به پایین از ناحیه 

شانه دچار مصدومیت جدی شده بود.

درگیری با فرودگاه
شاید فرودگاه های کشورهای شرق اروپا هنوز در اوایل دهه نود میالدی 

شرایط خوبی نداشتند، اما باز هم هیچ بهانه ای برای مصدومیت عجیب 
میالن رپائیچ مهاجم کروات در سال 1995 وجود ندارد. رپائیچ به 
نحوی با کارت پرواز، به چشمش آســیب زد که سبب شد تمامی 

مسابقات پیش فصل تیمش در لیگ کرواسی را از دست بدهد.

میزبان نه چندان مهربان
در سال ۲003 تیم دپورتیوو برای برگزاری دیدار خود در اللیگا مقابل 
اوساسونا به فرودگاه پامپلونا وارد شد. در آنجا گروهی غیر رسمی برای 
مراسم استقبال از آن ها حضور داشتند و به شکل تفریحی یک مار 15 
سانتیمتری نیز همراهشان آورده بودند. انریکه رومرو مدافع گوش 

دپورتیوو، برای جلب توجه، به آن نزدیک شد و مار نیز انگشت وی 
را نیش زد که با وجود سمی نبودن، اما وی را راهی بیمارستان کرد 

و سبب شد بازی تیمش که با شکست نیز همراه بود را از دست بدهد.

تبدیل شدن از فوتبالیست به راننده تاکسی
تیم برنتفورد که اکنون در چمپیونشیپ انگلستان بازی می کند در 
سال 1970 در دسته چهارم حضور داشت. در یکی از مسابقات، یک 
سگ سرگردان وارد زمین مسابقه شد و »شیک برودی« دروازه بان 
برنتفورد تالش کرد او را بگیرد. سگ نیز پای او را به شدت گاز گرفت 
و موجب شکستگی کشکک زانوی وی شد. برودی دیگر نتوانست به 
فوتبال برگردد و مجبور به خداحافظی شد. او برای امرار معاش راننده 

تاکسی شد.

کشش صبحگاهی حادثه ساز
برای همه ما پیش آمده که نتوانیم به راحتی در صبح از تخت خواب 
خود بلند شویم. اما اوضاع برای مهاجم تیم ردنیگ در سال ۲007 در 
لیگ برتر انگلیس بسیار بدتر پیش رفت. لروی لینا بعد از بیدار شدن از 
خواب به کش و قوس در رخت خواب مشغول بود که موجب کشیدگی 
یکی از عصب های پایش شد. لینا سه بازی نخست فصل لیگ برتر را به 

دلیل این مصدومیت از دست داد.

پاره کردن رباط با شادی پس از گل
در فصل ۲008 - ۲007 اوضاع تیم رئال بتیس در اللیگا بسیار بد بود. 
آن ها دو ماه بود که در لیگ پیروز نشده بودند اما وقتی که موفق شدند 
در مقابل دیگر تیم در حال سقوط یعنی نومانسیا در همان 10 دقیقه 
نخست به گل برسند اوضاع به نظر در حال تغییر بود. سرجیو گارسیا 
پس از گلزنی، در شادی پس از آن خوشحالی معروف سر خوردن با زانو 
روی چمن را انجام داد، اما در میانه این سر خوردن زانویش در چمن 
گیر کرده و از ناحیه رباط دچار آسیب دیدگی شد. آن ها در 6 بازی خود 
در چهار دیدار پایانی شکست خوردند و در نهایت به خاطر تفاضل گل 

بدتر به دسته پایین تر سقوط کردند!

در جدیدترین درگیری میان باشــگاه پرسپولیس و 
سپاهان در مورد حواشی هواداران این دو تیم در فصل 
گذشته، حساب توئیتر باشگاه اصفهانی به صحبت های 
اخیر محسن خلیلی واکنش نشــان داد. این باشگاه 
در توئیت خود می گوید: »هنوز فصل شــروع نشده 
نورسیده ها علیه سپاهان جوسازی می کنند. کاش 
کمی از حساسیت کمیته انضباطی و کمیته اخالق روی 
حرف این ها هم باشد. امیدواریم در این فصل عدالت 

برای تمامی تیم ها یکسان اعمال شود.«

اسطوره فوتبال انگلیس که به شکل جالبی مدیر برنامه های 
لِروی سانه ستاره آلمانی منچسترســیتی هم هست، در 
پستی اینســتاگرامی برای او در تالش برای فائق آمدن بر 
مصدومیتش آرزوی موفقیت کرد. دیوید بکام با انتشــار 
عکسی در کنار ســانه می گوید: »این نخستین روز شروع 
ریکاوری تو هست دوست من! تو بازیکن باورنکردنی و از 
آن مهم تر یک انسان بزرگ هستی. در یک چشم بر هم زدن 
دوباره به زمین بر خواهی گشــت و خانواده، دوستان و هم 

تیمی هایت منتظر این اتفاق هستند.«

دیوید بکامباشگاه سپاهان
بعد از ادامه توهین های نژادپرستانه به بازیکنان سیاهپوست، 
حاال پل پوگبا ستاره فرانسوی منچستریونایتد در شبکه های 
اجتماعی مورد چنین توهین هایــی قرار گفت. پوگبا بعد 
از خراب کردن پنالتی حســاس در بازی اخیر، مورد حمله 
بسیاری از اکانت ها در شبکه اجتماعی به خصوص توییتر 
قرار گرفت. منچستریونایتد نیز با انتشار یک بیانیه اعالم 
کرد این افراد به هیچ عنوان بازتاب دهنده نظرات باشگاه 
نیستند و یونایتد حتی ذره ای تاب چنین صحبت هایی را 

علیه بازیکنانش ندارد.

بارسلونا در حســاب توییتر خود به مصدومیت جدید 
عثمان دمبله واکنش نشــان داد اما ترجیح داد وارد 
حواشی پیرامون آن نشود. بعد از اینکه دمبله در بازی 
هفته نخست اللیگا از ناحیه کشاله ران دچار کشیدگی 
شد از بارســلونا دو روز مرخصی برای پیگیری کارهای 
پزشــکی و ریکاوری گرفت، اما به جای آن به مسافرت 
طوالنی مدت رفت که باعث تشدید مصدومیتش شد و 
اکنون کاتاالن ها در توییتی اعالم کردند که وی پنج هفته 

از میادین دور خواهد بود.

باشگاه بارسلوناباشگاه منچستریونایتد

در حضور پرشور هواداران

از پیراهن »شهرخودرو« رونمایی شد

ضد  حمله

کامیابی نیا 2 ماه دور از میدان
ورزش: کمال کامیابی نیا، هافبک دفاعی پرسپولیس که تا کنون بارها 
از ناحیه کتف دچار مصدومیت شده بود و زیر بار عمل جراحی و دوری 
طوالنی مدت از میادین نمی رفت، حاال در آستانه شروع لیگ نوزدهم 
تصمیم به عمل جراحی گرفته است. بدین ترتیب هافبک پرسپولیس 
برای حداقل۲ ماه آینده دور از میادین است و چند دیدار ابتدایی تیمش 

در فصل جدید را از دست می دهد.

 تاج: لیگ برتر امسال با نظم و امنیت کامل 
برگزار می شود

ورزش: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در نشست امنیت رویدادهای 
ورزشی در آستانه لیگ برتر فوتبال ایران در حضور وزیر ورزش و جوانان و اعضای 
این نشست از نهادهای مختلف از جمله وزارت کشور و نهادهای نظارتی و نیروی 
انتظامی گفت: هماهنگی خوبی داریم و بی گمان مشکالتی که در ادوار گذشته 
لیگ داشتیم، با بازنگری و کار کارشناسی اصالح شده است. ان شاءاهلل امسال 
شاهد یک لیگ منظم و با امنیت و آسایش خاطر برای هواداران فوتبال خواهیم 
بود. وی درباره کنترل و برخوردهای قانونی با متخلفان گفت: ستاد انضباطی 
با هرکسی و در هر جایگاهی که باشد و قواعد و قوانین را رعایت نکند، برخورد 
خواهد کرد. تأکید داریم صدور آرای انضباطی به سرعت و حتی تا قبل از پایان 

روز مسابقه باشد و در این مورد با کسی تعارف نداریم.

بازی خداحافظی وحید شمسایی لغو شد
ورزش: طبق هماهنگی صورت گرفته از ســوی کمیته فوتسال و پیرو نامه 
تأییدیه فدراسیون فوتسال قطر )نامه پیوست( برای سفر به ایران و انجام دو 
بازی دوستانه با تیم ملی فوتسال ایران، براساس اعالم دیروز فدراسیون فوتبال 
قطر، سفر این تیم به ایران لغو شد. کمیته فوتسال فدراسیون ضمن ابراز تعجب 
از کارشکنی صورت گرفته با وجود برنامه ریزی  انجام شده، در تالش است تا با 
دعوت از تیم دیگری در تاریخی که متعاقباً اعالم می شود، بازی دوستانه با تیم 

ملی فوتسال کشورمان با حضور وحید شمسایی را برگزار کند.

بنگر: بیرانوند و امیری استقاللی بودند
ورزش: محسن بنگر میهمان برنامه سالم صبح به خیر بود. او حرف های 
جالبی در این برنامه زد که در بخشی از آن  گفت: آقای رویانیان شنیده ام 
استقاللی بوده است. شنیده ام علیرضا بیرانوند و وحید امیری استقاللی 
بوده اند. اما به هر حال چند سال برای پرسپولیس خوب بازی کرده اند و 

اکنون در تیم هستند و این چیزها معنایی ندارد.

رحمان احمدی در نفت مسجد سلیمان
ورزش: رحمان احمدی، دروازه بان پیشین تیم فوتبال پارس جنوبی جم در 
تمرینات تیم نفت مسجد سلیمان حاضر شده است تا جایگزین کوروش ملکی 
شود. کوروش ملکی، دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال سپیدرود رشت که 
به تیم نفت مسجد سلیمان پیوسته بود، با نظر مهدی تارتار به زودی از این تیم 

جدا  می شود.

میلیچ به استقالل پیوست
ورزش: هروویه میلیچ پس از موفقیت در تست های پزشکی، قراردادی دو ساله 
با باشگاه استقالل امضا کرد و رسماً به جمع آبی  پوشان اضافه شد. میلیچ متولد 
10 می 1989 در شهر اوسیک کرواسی است و در دوران فوتبال حرفه ای اش 
در لیگ  کشورهای کرواسی، روسیه، سوئد، یونان، ایتالیا به میدان رفته و پیراهن 
تیم های مطرح فیورنتینا، ناپولی و المپیاکوس یونان را بر تن کرده است. میلیچ 
30 ساله در این مدت 17 بازی در سری A ایتالیا، 9 بازی در سری B ایتالیا، 
88 بازی در لیگ کرواسی، 45 بازی در لیگ روسیه و دو بازی هم در لیگ یونان 
انجام داده است. او همچنین 6 بار با پیراهن تیم ملی کرواسی به میدان رفته است. 

پست بازی او دفاع چپ است.

گل محمدی یک بازیکن را از 
فهرست شهر خودرو کنار گذاشت

ورزش: با نظر یحیی گل محمدی، نام فرشــاد فرجــی بازیکن جدید تیم 
شهرخودرو از فهرست بازیکنان این تیم کنار گذاشته شد. فرجی که از نساجی 
به شهر خودرو آمده بود  در چند وقتی که با این تیم تمرین می کرد نتوانست 
رضایت فنی گل  محمدی را جلب کند به همین خاطر نام این بازیکن ازفهرست 
شهر خودرو کنار گذاشته خواهد شد. گل محمدی قصد دارد با خارج کردن نام 
فرجی از فهرست شهر خودرو یک بازیکن دیگر را جذب کند تا یک سهمیه لیگ 

برتری این تیم مشهدی خالی نماند.

فیفا عراق را رفع تعلیق کرد
ورزش: سایت »اسپورت« عراق خبر داد که فدراسیون جهانی فوتبال با 
ارسال نامه ای اعالم کرد که عراق می تواند در بصره از مسابقات انتخابی 
جام جهانی ۲0۲۲ قطر میزبانی کند. فیفا ماه گذشته دوباره ورزشگاه های 
عراق را تعلیق کرده بود ولی با اعتراض شیخ سلمان،رئیس AFC فیفا 
تجدید نظر کرد و تعیلق را برداشت.بدین ترتیب تیم ملی کشورمان که 
یکی از رقبای اصلی عراق در انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ قطر است برای 

بازی با عراق در بصره حضور پیدا می کند.

دیاباته استراماچونی را امیدوار کرد
ورزش: شیخ دیاباته در تمرین دیروز تیم فوتبال استقالل استراماچونی سرمربی 
این تیم را امیدوار کرد. تمرین دیروز استقالل در شرایطی در زمین مجموعه 
ورزشی انقالب برگزار شد که بازیکن کلیدی این تیم بعد از چند روز مصدومیت 
به طور جدی تمرین کرد. دیاباته که روز دوشنبه آرام آرام به برنامه های تاکتیکی 
آبی پوشان اضافه شده بود دیروز در تمامی برنامه های تاکتیکی این تیم حضور 

داشت و استراماچونی را امیدوار کرد.

مذاکرات مثبت استراماچونی با ستاره ملی پوش
استقالل-چشمی؛ پایان خوش فصل نقل و انتقاالت

ورزش: روز به چشمی بازیکنی اســت که در همان ابتدای فصل نقل و 
انتقاالت به مدیر باشگاه اعالم کرد که تمایلی برای ماندن در این تیم ندارد 
و می خواهد فوتبالش را برای فصل جدید در خارج از ایران ادامه بدهد.

وی در این مدت پیشنهادهای از  کشورهای مختلف دریافت کرد اما به 
یکباره در روزهای گذشته با پیشنهاد تمدید قرارداد از سوی استراماچونی 
روبه رو شده است.گفته می شود آندره آ استراماچونی در روزهای گذشته 
به صورت مستقیم با روزبه چشمی مذاکراتی را انجام داده و از این بازیکن 
خواسته که یک فصل دیگر در این تیم بماند تا با شرایط بهتر بتواند حضور 
در فوتبال خارج از ایران را تجربه کند.استراماچونی این تصمیم خود را 
به مدیران باشگاه اســتقالل هم اعالم کرده است و احتمال اینکه روزبه 
چشمی در آخرین روزهای باقیمانده تا شروع فصل نقل و انتقاالت قرارداد 

خود را با این تیم تمدید کند وجود دارد.

منهای فوتبال

هفته نخست لیگ برتر ایران
ذوب آهن - سایپا

              پنجشنبه 31 مرداد - ساعت: 20:15 از شبکه ورزش

هفته نخست لیگ برتر ایران
شاهین شهرداری بوشهر - سپاهان

      جمعه 1 شهریور- ساعت: 20:15 از شبکه ورزش

هفته نخست لیگ برتر ایران
ماشین  سازی  تبریز - استقالل

     جمعه 1 شهریور - ساعت: 18:00 از شبکه سه

هفته نخست لیگ برتر ایران
پرسپولیس - پارس جنوبی جم

      پنجشنبه 31 مرداد- ساعت: 19:10 از شبکه سه

ورزش در سیما

واکنش دبیر به خطر تعلیق کشتی ایران
ورزش: از مدت ها قبل اتحادیه جهانی کشتی به خاطر بدهی های عقب 
افتاده، فدراسیون ایران را تهدید کرده است. البته بهروز نعمتی در دوران 
سرپرستی خود مالقاتی با اللوویچ، رئیس اتحادیه جهانی داشت و وعده 
داد این مبالغ به صورت قسطی به آن ها پرداخت می شود؛ اتفاقی که پس 
از ورود علیرضا دبیر به فدراسیون به خاطر حجم باالی بدهی ها هنوز رخ 
نداده است. در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر تهدید جدی تر اتحادیه 
جهانی به گوش رسیده که حتی ممکن است سبب تعلیق کشتی ایران و 
حذف از رقابت های جهانی ۲019 شود! علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون 
کشتی دراین باره گفت: این بدهی ها از فدراسیون های قبلی به ما رسیده 
و حدود 4 میلیارد تومان اســت. دلیل آن هم پرداخت نشدن ورودی 
مسابقات بین المللی، هزینه کالس های داوری، جریمه دوپینگ و... است. 
پیرو همین اتفاقات با سلطانی فر جلسه مفصلی را داشتیم. تصمیمات الزم 
اتخاذ شده و نامه نگاری خواهیم کرد. ان شاءاهلل که اجازه نمی دهیم اتفاق 

بدی برای کشتی ایران بیفتد.

ایران 3 - هنگ کنگ صفر
صعود دختران والیبالیست

ورزش: تیم ملی بانوان ایران در دومین گام رقابت های والیبال قهرمانی 
آسیا به مصاف هنگ کنگ رفت و 3 بر صفر پیروز شد. بانوان ایران برای 
رسیدن به مرحله بعدی مسابقات، به برد در این مسابقه نیاز داشتند و 
می دانستند در صورت کســب پیروزی راهی مرحله یک چهارم نهایی 
رقابت ها خواهند شد. بدین ترتیب ایران به عنوان تیم دوم گروه خود با یک 
برد و یک باخت به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا رسید.

مربی تیم ملی کشتی آزاد: 
فشار تمرینات همچنان ادامه دارد

ورزش: مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان گفت: خوشبختانه تمرینات 
اردوی تیم ملی طبق برنامه پیش می رود و تمام تمرکز کادر فنی و بچه ها 

به اهداف پیش رو متمرکز است.
ابراهیم مهربان مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در آستانه آغاز این 
اردو گفت: اردوی قبلی ما در حالی به پایان رسید که بچه ها فشار زیادی 
را در تمرینات پشت سر گذاشتند و همچنان باید در اردوی بعدی نیز 
با همین شرایط تمرین کنند. البته رفته رفته از فشار تمرینات کاسته 
می شود و بچه ها در اردوی پایانی به شــرایط مسابقه خواهند رسید. 
رقابت های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک روزهای ۲3 تا 31 

شهریورماه در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار می شود.

شمشکی: مسئوالن فدراسیون اسکی گفتند 
با آن ها همسو نیستم!

مهر: حسین ساوه شمشکی عنوان کرد که با اعالم فدراسیون به سبب 
همسو نبودن با مسئوالن از پست خود در کمیته استعدادیابی اسکی 
استان تهران کناره گیری کرده است. حسین ساوه شمشکی کاپیتان 
سابق تیم ملی اسکی آلپاین و قهرمان آسیایی این رشته در خصوص 
کناره گیری از ریاست کمیته استعدادیابی اسکی استان تهران گفت: 
متأســفانه چندی پیش به من گفتند فدراسیون گفته که من با آن ها 
همسو نیستم و از هیئت اسکی استان تهران خواسته اند فرد دیگری را 
برای این پست معرفی کند. ساوه شمشکی در پاسخ به این پرسش که 
آیا این اقدام فدراسیون در واکنش به مصاحبه های تند اخیرتان نبوده 
است گفت: دقیقاً همین طور است. قوه قهریه فدراسیون اسکی از همه 
چیز قوی تراست. متأسفانه فدراسیون عالقه ای به کار کردن و فعالیت 
افراد فنی ندارد. این فدراسیون آن قدر ضعیف کار کرده است که همه جا 

به آن ها انتقاد می شود.

سهراب مرادی تحت عمل جراحی قرار گرفت
ورزش: اواخر خردادماه امسال سهراب مرادی وزنه  بردار کشورمان در 
جریان تمرینات دچار در رفتگی از ناحیه کتف شــد. غالمرضا نوروزی 
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی درباره عمل جراحی این وزنه  بردار گفت: 
سهراب مرادی در آلمان از ناحیه شانه تحت عمل جراحی موفقیت آمیز 
قرار گرفت. پس از یک هفته و انجام مراحل درمانی پس از عمل جراحی 
و با بررسی دقیق وضعیت او در خصوص برنامه توانبخشی این قهرمان 

شایسته تصمیم می گیریم.

کوالکوویچ، امروز در ایران 
ورزش: دور جدید تمرینات آماده  ســازی تیم ملی والیبال ایران برای 
حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا، از عصر چهارشنبه 30 مرداد در 
محل فدراسیون والیبال آغاز خواهد شد. در همین راستا ایگور کوالکوویچ 

و دستیارانش امروز وارد ایران خواهند شد.
همچنین گفته می شود سعید رضایی، مربی تیم ملی والیبال که به دلیل 
جراحی پا نتوانست تیم ملی را در مسابقات انتخابی المپیک همراهی 
کند هم با بهبود شرایطش از روز شنبه به جمع ملی پوشان اضافه خواهد 
شد. ملی پوشان والیبال ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی مردان 
آسیا آماده می شوند که از ۲۲ تا 30 شهریور و به میزبانی تهران برگزار 

خواهد شد.

نگاهی به عجیب ترین خانه نشینی های تاریخ فوتبال

مصدومیت با در نوشابه



12
چهارشنبه 30 مرداد 1398 

 19 ذى الحجه 1440 21 آگوست 2019  سال سى و دوم  شماره 9043 

فرهنگ و هنر

خبر

« نويد محمدزاده»
عطاراِن فيلم هاى اجتماعى است

فرهنگ و هنر/ كهندل: محمود 
غفــارى، كارگــردان فيلم هــاى 
اينكــه چرا  اجتماعــى دربــاره 
برخى فيلم هــاى اجتماعى خوب 
مى فروشــد و برخى نمى فروشد، 
مى گويــد: اكنــون در فيلم هاى 

اجتماعى فقط نويد محمدزاده مى فروشد يعنى او در هر فيلمى بازى كند آن 
فيلم حتماً مى فروشد مثل عطاران براى فيلم هاى كمدى.

وى ادامه مى دهد: به همين دليل غالباً آن دســته از فيلم هاى اجتماعى كه 
نويد محمــدزاده در آن ها بازى كرده، مى فروشــد نه اينكه صرفاً فيلم هاى 
اجتماعى بفروشد، بنابراين تقسيم بندى فروش فيلم هاى اجتماعى خارج از 
اين قالب، درست نيســت. به باور اين فيلمساز، نويد محمدزاده شمايلى از 
عصبانيت جمعى مردم ايران است كه اين عصيان را به بهترين شكل دارد و در 
فيلم هايش اجرا مى كند و تماشاى آن، دردهاى اجتماعى را تسكين مى دهد.

نويد محمدزاده با فروش چند ده ميلياردى فيلم هايش، يكى از درآمدزاترين 
بازيگراى سينماى اجتماعى كشــورمان است. او يكى از بازيگرانى است كه 
بدون ايفاى نقش در فيلم هاى كمدى، توانسته جزو پرفروش ترين بازيگران 
باشد و يكى از توانمندترين بازيگران سينماى ايران به شمار مى آيد. با يك 
حساب سرانگشــتى مجموع فروش فيلم هايى كه نويد محمدزاده در آن ها 
ايفاى نقش كرده، مبلغ غافلگيركننده حدود 80 ميليارد تومان است و اين 
در حالى  است كه او در هيچ فيلم كمدى از زمان حضورش در سينما ايفاى 
نقش نكرده و توانسته آنچنان در آثار اجتماعى به مقبوليتى در ميان مخاطبان 

دست پيدا كند كه هر فيلمش با فروش قابل قبولى همراه شود.

مصطفى محدثى خراسانى عنوان كرد
آسيب ها در كمين ارتباط شاعران با رسانه ها

ايسنا: مصطفى محدثى خراسانى 
از آسيب هايى كه در كمين ارتباط 
شاعران با رسانه هاست و از نقش 
شــاعران روزنامه نگار در رعايت و 

ارتقاى زبان در رسانه ها مى گويد.
اين شاعر درباره آفت هاى ناشى از 

رســانه دار بودن يك طيف خاص از شــاعران و در مقابل آن رسانه نداشتن 
شاعرانى ديگر كه موجب كمرنگ شدن آن ها مى شود، اظهار كرد: اين يك 
واقعيت اســت، چون رسانه هاى ما حقوق مادى و معنوى شاعران را رعايت 
نمى كنند، نقشى كه شاعران مى توانند در رسانه ها ايفا كنند، نقش اصيل و 
شايسته ساالرى نيست؛ اين موجب مى شود كسانى به رسانه ها راه پيدا كنند 
كه مى خواهند مطرح شــوند، پس به هر قيمتى به حضور در رســانه ها تن 
مى دهند. اين هم هميشه لزوماً از روى شهرت طلبى نيست و علت ديگر آن 
از روى اغراض سياسى و جناحى است كه سبب مى شود فرد به هر قيمتى 
به حضور در رسانه ها تن دهد. وى افزود: از طرفى كسانى كه مناعت  طبع و 
شأنى براى خودشان قائل هســتند، با برخوردها و مناسبات سبك و بدون 
 شــأن برخى رســانه ها حاضر به همكارى با آن ها نمى شوند و اين هم خود 
آسيب ديگرى است. البته اين مسئله به اين معنا نيست كه تمام كسانى  كه 
با رســانه ها همكارى دارند، حاضرند به هر قيمتى به حضور در رسانه ها تن 
دهند. اين ها آسيب هايى در كمين ارتباط شاعران با رسانه هاست و موجب 
شده در صداوســيما با وجود ظرفيت هاى بااليى كه شــعر و ادبيات ما در 
كشــور دارد، يك برنامه در شأن شعر و ادبيات نداشته باشيم و فقط همين 
كارهاى غيركارشناســى، دم دستى و معمول انجام شود. به شدت جاى يك 
برنامه محبوب و مورد پسند خواص و در عين حال مورد استفاده براى عوام 
در صداوسيما خالى است. رســانه هاى ديگر هم از اين آسيب دور نيستند 
و متأســفانه اين موجب شده در فضاى رســانه اى كشور چه در رسانه هاى 
مكتوب و چه در رســانه هاى تصويرى، آن قدرى كه شــعر ظرفيت و شأن 
دارد، در رســانه هاى ما تجلى و انعكاس نداشته باشد. محدثى خراسانى كه 
فعاليت شاعران را در عرصه روزنامه نگارى و رسانه، نقطه اى محكم براى بنيان 
رسانه اى مى داند، بيان كرد: بنيان گذاران روزنامه ها در كشور ما شاعرانى مثل 
دهخدا، فرخى يزدى، ميرزاده  عشقى و... بوده اند. تجربه به من ثابت كرده  نقش 
شاعرانى كه در حوزه رسانه فعاليت مى كنند، نقش اصالح گر و سازنده اى هم 
براى صيانت از شأن زبان فارسى در حوزه رسانه و هم براى پيشگيرى از تنزل 
ســطح زبان در رسانه ها بوده است، چون اگر اين مراقبت نباشد، در رسانه ها 
عواملى هست كه به شدت مى تواند زبان را پايين بكشد. به همين دليل حضور 
شاعران فعال در رسانه خيلى مؤثر بوده كه بيشتر آن ها هم در هر دو حوزه 
موفق بوده اند.  در حال حاضر يك نشريه اختصاصى براى شعر وجود ندارد. 
در صورتى كه تصورم اين اســت كه شعر اكنون ظرفيت اين را دارد تا ده ها 

مجله برايش منتشر شود و از سطوح مختلف جامعه مخاطبانى داشته باشد.

حلقه گمشده سينماى كودك چيست؟
ايسنا: احمد الستى، ارتباط بين 
نســل كنونى و نسل هاى پيشين 
را حلقه مفقوده سينماى كودك 
دانست و گفت: ضرورى است كه 

نسل جديد را بهتر بشناسيم.
الستى در حاشيه برگزارى كارگاه 

آموزشى «سينما به زبان ساده» در سى و دومين جشنواره بين المللى فيلم 
كودك و نوجوان ، ضمن تقدير از جشنواره بين المللى فيلم كودك و نوجوان 
با ابراز خوشبينى نسبت به نتيجه جشــنواره هاى اينچنينى اظهار كرد: از 
استقبال، مشــاركت و مناظره كودكان در كارگاه خوشحال و راضى هستم 
و به حق به آينده اميدوار شدم. مطمئن باشيد به  زودى فيلمسازهاى بسيار 
خوبــى در حوزه كودك و نوجوان خواهيد ديد. وى ادامه داد: در اين كارگاه 
تالش كردم تا بچه ها فيلم ها را بفهمند، نسبت به سينما شناخت بيشترى پيدا 

كنند، اطالعات سينمايى را به  صورت ساده دريابند و فيلم را تحليل كنند.
وى افزود: ما نياز داريم تا براى سينماى ايران، مخاطب ايجاد كنيم و همچنين 
فيلمساز پرورش دهيم. خيلى خوشحالم كه در اين كارگاه مخاطب هاى خوبى 
ديدم و با كارهايى كه از آن ها مشــاهده كردم، مطمئن و اميدوار شــدم كه 

فيلمسازهاى خوبى به  زودى از بين آن ها ظاهر خواهند شد.
وى تصريح كرد: جشــنواره فيلم كودك و نوجوان توانسته ذهن كودكان را 
به  خوبى تغذيه كند، اما فيلمسازهاى امروز بايد در مرحله نخست، بچه ها را 
بيشتر بشناسند و كارهاى خود را متناسب با آن ها طرحى كنند؛ نسل كنونى، 
نسل كامپيوتر و نسل وسايل الكترونيكى هستند و اطالعات را بسيار زودتر 
از ما دريافت مى كنند. الســتى خاطرنشان كرد: كودكان و نوجوانان امروز با 
سرعت بااليى از فناورى پيشى گرفته اند، حتى از فيلمسازان برون مرزى هم 
جلو زده اند و ما هنوز آن ها را نمى شناسيم! الزم است تا آن ها را بهتر بشناسيم؛ 
چرا كه حلقه گمشده ســينماى امروز كودك و نوجوان، همين اختالف به 
وجود آمده ميان نسل كنونى و نسل هاى پيشين است كه توجه به آن بيش 

از هر موضوع ديگرى در اين شاخه ضرورى است. 

 فرهنــگ و هنر/ فاطمه عامــل نيك  در 
ســال هاى پايانى جنگ، خليج فارس براى ايران 
بسيار ناامن شده بود. عراق، كشتى ها و سكوهاى 
نفتى ايران را هدف قرار مى داد. كويت بخشى از 
سرزمين و عربستان آسمانش را در اختيار صدام 
قرار داده بودند. در چنين شرايطى ناوگروه دريايى 
ذوالفقار با فرماندهى شهيد نادر مهدوى با انجام 
عمليات هاى شــجاعانه مقابل آمريكا ايستادند و 
شرايط منطقه را به نفع ايران تغيير دادند. شهيد 
نادرمهدوى در ســن 21 سالگى براى نخستين 
بار  گروهان دريايِى ناوتيپ امـيرالمؤمنين(ع) را 
بنيان گــذارى كرد و خود فرماندهى اين گروهان 
را عهده دار شد. فعاليت هاى پيگير و شبانه روزى 
شهيد در زمينه نظم بخشــى و تربيت نيروهاى 
عضو اين گروهان دريايى تازه  تأســيس، ســبب 
شــد تا بتواند گروهانى چريكى بــا توانايى هاى 
خاص را براى شــركت در هرگونه عمليات روى 
دريا، مهّيا نمايد. اين گروهان در عمليات بدر در 
تاريخ 1363/12/20 حماسه  هايى به يادماندنى را 
به نمايش گذاشت. شهيدمهدوى پس از آن هم 
ناوگروه دريايى ذوالفقار را تشــكيل داد. همين 
ناوگروه بود كه در جنگ دريايى با آمريكا ضربات 
ســنگينى  به آن ها  وارد كــرد.  ناوگروه دريايى 
ذوالفقار، وابســته به منطقه دوم نيروى دريايى 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى بود و شهيدمهدوى 
تا زمان شهادت، فرماندهى آن را به عهده داشت. 
تشــكيل اين ناوگروه بى ترديد نقطه عطفى در 
كارنامه دفاعى ايران در دوران افتخارآمـــيز دفاع 
مقدس به حساب مى آيد؛ چرا كه با تشكيل آن، 
نيروى دريايى ايــران جانى تازه گرفت و ابهت و 
صالبت خـيره كننده اى يافت و شرايط به گونه اى 
ديگر رقم خــورد. مســتند «كابوس آمريكايى» 
بازگوكننده عمليات شجاعانه اين  فرمانده جنگ 

و گروهانش است. 

  فرمانده ساختارشكنى 
كه كابوس آمريكايى ها شد

محمدحســين خوش بيان، كارگردان و تدوينگر 
مستند « كابوس آمريكايى» كه آثار ديگرى  مانند 
«مستطيل سياه» ،«مرصوص» و «راه روشن» را 
در كارنامه اش دارد، درباره اين شــهيد و اهميت 
عمليات تاريخى اش به خبرنگار قدس گفت: شهيد 
نادر مهدوى در آن زمان توانســت فتح بابى را در 
جنگ نامتقارن دريايى داشــته باشد. ما پيش از 
اين توسط شهيد چمران تجربه جنگ نامتقارن 
زمينــى را بــا عمليات هاى چريكى كه ايشــان 
فرماندهى مى كردند، داشتيم اما در نيروى دريايى 
اين اتفاق پيــش از اين نيفتاده بود. به اين دليل 
كه در آن زمان ما تحريم بوديم و نيروى دريايى 
ما با كمترين تجهيزات كار مى كرد و در شــرايط 
ســختى بود. شهيد نادرمهدوى و همرزمانش در 
آن شرايط آغازگر جنگ هاى نامتقارن و نامنظم در 
نيروى دريايى بودند. خوب است بدانيد كه جنگ 
نامتقارن به نبردى گفته مى شود كه در آن نيروها 
از نظر تســليحات يا نيرو با هم برابر نيستند. در 
زمان نبرد، سنجش تسليحات بسيار مهم است، 
مثالً مى سنجند كه ما دوتا ناو داريم و آن ها اين 
تعداد ناو دارند، چون توازن نيروها بسيار مهم است 
و اين موجب مى شود كه در جنگ كالسيك  قبل 
از نبرد محاسبه اى روى تسليحات، نيرو، لجستيك 
و پشت جبهه و... داشته باشــند و براساس اين 
محاسبات ميزان پيروزى را برآورد مى كنند اما در 

جنگ نامتقارن اين قاعده به هم مى ريزد. به عنوان 
مثال شــهيد چمران به جاى اينكه مانند جنگ 
كالسيك لجستيك سنگينى را بخواهد حركت 
بدهد، براى نخســتين بار به سراغ موتورسوارانى 
مى رود كه در تهران هســتند و عشقشان ويراژ 
دادن است و با آن ها صحبت مى كند و از جسارت 
و شجاعت آن ها براى راه اندازى نيروى موتورسوار 

جنگى بهره مى برد. 
 وى با اشاره به ساختارشكنى اين شهيد در نبرد 
دريايى عنوان كرد: شهيد نادر مهدوى هم با همين 
تفكر چريكى با شكســتن ســاختارهاى موجود 
توانســت يك نيروى قدرتمند در دريا به وجود 
بياورد كــه با قايق هاى تندرو به جنگ با ناوهاى 
عظيــم رفتند و اين ممكن نبود مگر به وســيله 
شجاعت و رشادت شهيد مهدوى و همرزمانش! 
تنها نيرويى كه موجب شــد عمليــات آن ها به 

موفقيت برسد، همين رشادت و شجاعتشان بود.
خوش بيان در مورد چگونگى ساخت اين مستند  
توضيح مى دهد: من از ابتدا سازنده اين  مستند 
نبودم، مقــدارى راش خام به مــن تحويل داده 
شد. اين مستند توسط گروه ديگرى به سفارش 
سازمان بســيج رسانه تا مراحلى پيش رفته بود، 
اما ســفارش دهنده رويكرد ســازندگان اول را 
نپسنديده بود. در حقيقت خروجى تا آن مرحله 
بيشــتر بر زندگى فردى شــهيد مهدوى تمركز 
داشــت و مخاطب چيزى از شجاعت، رشادت و 
مسيرى كه منتهى به عمليات موفقيت آميز گردان 
ذوالفقار مى شود، دستگيرش نمى شد. در حالى كه 

بحث تاريخى آن عمليات بسيار مهم بود. من پس 
از تحويل گرفتن ايــن كار دوباره تحقيقات را از 
اول شــروع كردم و تحقيقات ميدانى انجام شد. 
از راش هاى قبلى مقدار زيادى اســتفاده شــد و 
مقدارى را هم كنار گذاشتم. مجدد راش هايى را 
ضبط كرده و به ســراغ برخى از همرزمان شهيد 
رفتم و اين بار بيشتر تمركز ما  روى عملياتى بود 
كه شهيد مهدوى انجام داده و كابوس آمريكايى ها 

نام گرفته بود.

  نخستين مواجهه عينى نظامى  با آمريكا  
كارگردان مســتند «مستطيل سياه » با اشاره به 

اهميت باز نمايش عمليات موفقيت آميز شهيد 
مهدوى بيان مى كند: نخستين مواجهه عينى ما 
كه با آمريكا اتفاق مى افتد، همين رودررويى شهيد 
مهدوى با نظاميان آمريكايى اســت. دقت داشته 
باشــيد كه اكنون آمريكا خودش را غولى معرفى 
مى كند و در آن زمان خيلى بزرگ تر از امروز بود و 
به همراه شوروى تنها ابرقدرت هاى جهان معرفى 
مى شدند و جهان با اين دو غول عظيم مى چرخيد 
و هيچ كدام از كشورها مانند چين و ... حرفى براى 
گفتن نداشــتند و در اين چنين شرايطى شهيد 
مهدوى به مصاف اين كشــور رفت و نيروى هاى 
نظامى آن را شكست داد. در آن زمان ما به شدت 
در تحريم نفتى و بازرگانى قرار داشــتيم و اعالم 
شــده بود كه به ايران به هيچ عنوان اجازه صدور 
نفــت را نخواهند داد، اما ابتكار و شــجاعت اين 

گردان موجب شد كه ورق به نفع ايران برگردد.
خوش بيان به ذكر اين موضوع كه گاه سفارش 
دهنده هــا دغدغــه چندانى بــراى حمايت از 
سازندگان آثار ندارند ، ادامه مى دهد: ما  در آن 
زمان شــبانه روز براى اين پروژه وقت گذاشتيم 
تا به ســالگرد اين شهيد بزرگوار برسد. با وجود 
تالشى كه انجام شد به نظر من سفارش دهنده 
حمايــت خاصى از ما نكــرد و حتى در بعضى 
پخش ها، نام من به عنوان سازنده نيامده و بعضاً 
ديده ام كه در بعضى ســايت ها نام افراد ديگرى 
هم تحت عنوان ســازنده ذكر شــده است. اين 
كارى كه اكنون  در صدا و ســيما مكرر پخش 
شده و روى ســايت ها قرار گرفته است، كارى 

 است كه بنده كارگردانى و تدوين كرده ام. 

  اين آثار بايد فراتر از ميز ، دفتر و مقام 
ديده شوند

كارگردان مستند «كابوس آمريكايى » در خصوص 
بازخورد اين مستند در بين مخاطبان عنوان كرد: 
اين اثر خوشبختانه از چندين شبكه پخش شده 
و پخش اينترنتى كار هم با استقبال مواجه شده 
اســت. همين چند هفته پيش كامنت هايى  در 
مــورد كار در يوتيوب ديــدم، همگى بيانگر اين 
بودند  كه رشــادت و شــجاعت اين شهيد و كار 
منحصر به فردى كه در آن زمان صورت گرفته، 
توسط مخاطبان مورد توجه قرار گرفته است. اين 
نكته حتى در كامنت هاى مخالف هم ديده مى شد 
كه به رشادت اين شهيد گواهى مى دادند و مثًال 
عنوان شده بود كه من موافق جمهورى اسالمى 
نيســتم اما با ديدن اين مستند به شجاعت اين 
شــهيد غبطه مى خورم. اين  نشان مى دهد كار  

شكر خدا تأثير خودش را گذاشته است.
سازنده مســتند «راه روشــن»  با بيان اهميت 
تاريخى اين مســتند توضيــح مى دهد: در مورد 
جنگ نفتكش ها، خيلى در غرب حرف زده شده و 
آن ها بيشتر از ما به اين ماجرا پرداخته اند و به اين 
عمليات هم توجه داشــته اند. اين عمليات همان 
طور كه گفتم يك اتفاق تاريخى بود، البته گروه 
ثريا هم  چند مســتند تأثيرگذار در اين موضوع 
ساخته اند. وى با اشاره به كمبود آثار ساخته شده 
در اين حوزه افزود: مديران تنها به دوســالى كه 
سركار هستند فكر مى كنند و آثارى كه ساخته 
مى شود براى  بيالن كاريشان است. در حالى كه 
ما نبايد به امروز و گــزارش كارى كه داريم فكر 
كنيم. آثار بايد فراتر از ميز ، دفتر و مقام ديده شود 
و ما بايد به ساخت آثار از جنبه اهميت تاريخى آن 
بپردازيم. در حالى كه در ساختار ادارى ما اين نگاه 

وجود ندارد كه كار ماندگار انجام دهند. 

  قدرت نظامى ايران بايد به صورت 
عينى و عملى نشان داده شود

خوش بيان در مورد اهميت و كاركرد مستندهايى 
كــه به موضوعات جنگى و نظامــى مى پردازند، 
عنوان كرد: ســاخت اين گونه مستندها در حال 
حاضر بسيار اهميت دارد. به طور مثال به پنتاگون 
در آمريكا توجه كنيد كه يك شــاخه سينمايى 
و رســانه اى قوى دارد. در آنجا روى ساخت آثار 
تصميم گيرى شــده و طرح ها و فيلم نامه ها تهيه 
و تصويب مى شوند. متأسفانه در ايران اين اتفاق 
هيچ وقت در ســازمان هاى نظامى به اين شكل 
نيفتاده كه بخواهند يك شاخه مستقلى كه فقط 
و فقــط به آثار نظامى بپردازد و از آثار اينچنينى 
حمايت كند، شكل گرفته باشد. شايد تصورشان 
اين اســت كه اين كار ســرمايه هاى ســنگينى 
مى خواهــد درحالى كه مى تــوان به كمك افراد 
خوش  ذوق با بودجه هاى معقول كارهاى زيادى 
در ايــن زمينه انجام داد. قدرت نظامى ايران بايد 
به صورت عينى و عملى نشــان داده شود و اين 
به كمك رسانه و سينماى حال به شكل داستانى 
يا مستند ممكن است. گرچه در سال هاى اخير  
با فعاليت بنياد خاتم االوصيا و ســازمان اوج اين 
موضوع رشــد كرده و حتمــاً در ادامه بهتر هم 
خواهد شــد، اما هنوز حق مطلب ادعا نشــده و 
رشــادت نيروهاى ما به درستى نشان داده نشده 

است.

برش

همين چند هفته پيش نظرهايى 
ديدم،  يوتيوب  در  كار  مورد  در 
كه  بودند  اين  بيانگر  همگى 
شهيد  اين  شجاعت  و  رشادت 
در  كه  به فردى  منحصر  كار  و 
توسط  گرفته،  صورت  زمان  آن 
مخاطبان مورد توجه قرار گرفته 
است. اين نكته حتى در نظرهاى 

مخالف هم ديده مى شد

كارگردان فيلم «جانان» با گاليه از فروش پايين فيلمش در گيشه:

مديران وزارت ارشاد مسبب اوضاع نابسامان سينما هستند
 فرهنــگ و هنر/ زهره كهندل  كارگردان فيلم «ج انان» با 
گاليه از اينكه تمــام فيلم هاى روى پرده را فيلم هاى تجارى پر 
كرده اســت، گفت: در چنين شــرايطى، سينماى مستقلى كه 
مى خواهد روى مسائل اخالقى ســرمايه گذارى كند، توانش را 
نــدارد. تمام فيلم هاى روى پرده ســينماها را فيلم هاى تجارى 
پر كرده اســت. كامران قدكچيان كه در نشســت خبرى اكران 
فيلم «جانان» در پرديس ســينمايى ويالژتوريســت مشهد به 
پرســش هاى خبرنگاران پاســخ مى داد و درباره وضعيت اكران 
فيلم ها با تأكيد بر اينكه همه فيلم ها بايد با تعادل در اكران چيده 
شوند، اظهار داشت: اكنون چيدمان به سمتى رفته كه فيلم هاى 
تجارى روى پرده سينماهاست و اين براى عده اى از تهيه كنندگان 
تبديل به بيزينس شده است. وى با بيان اينكه مافيا و باندبازى 
براى اكران فيلم هاى پولســاز اتفاق مى افتد، گفت: تمام اعياد و 
زمان هايى كه فيلم مى تواند درخشش بيشترى داشته باشد توسط 
فيلم هاى خاصى مصادره مى شوند. متأسفانه مديران فرهنگى و 
وزارت ارشاد، پشت اين ماجرا مى ايستند، چون مى خواهند پايان 
سال بيالن فروش باالى سينماى ايران را بدهند، اما هيچ وقت 
كيفيت سينماى ايران برايشان مهم نبوده و فقط مى خواهند رقم 
و عدد بدهند كه چقدر فروش دارند. مسبب نابسامانى ها و شرايط 
فعلى سينماى ايران، مديران فرهنگى و وزارت ارشاد هستند. وى 
افزود: هيچ وقت در دهه 60 يا 70 مافياى اكران نداشــتيم، بلكه 
فيلم ها براساس كيفيتشان درجه بندى و در اكران ها تقسيم بندى 
مى شدند، آن زمان  فيلم ها به صورت متعادل پخش مى شد ولى 
اكنون شرايط فرق كرده و همه به فكر اين هستند كه سالن هاى 
سينما فروش بيشترى داشــته باشد، البته كه سينماها به اين 
فروش نيــاز دارند اما بايد محصوالتى متنوع را هم بفروشــند. 
قدكچيان درباره فاصله هفت ساله اى كه بين اكران فيلم قبلى و 
فيلم جديدش داشته، گفت: من كم كار نشدم  و در اين سال ها 
كار كردم. فيلم جنون را پشت اكران دارم كه اميدوارم در آينده اى 
نزديك اكران شــود. در اين مدت هم روى ساخت سريالى كار 
مى كردم و مشغول فعاليت تئاترى بودم،  بنابراين كم كار نبودم. 
وى درباره ايده ســاخت فيلم «جانــان» توضيح داد: جاى آقاى 
نجيبى، تهيه كننده فيلم خالى است و به واقع ايشان فرد نجيب و 
محترمى هستند كه همكارى كردند تا بتوانيم فيلمى متفاوت از 
فيلم هاى روى پرده بسازيم. منظورم كيفيت فيلم نيست، بلكه نوع 
فيلم است، فيلم هايى كه مدتى است به فراموشى سپرده شده اند. 
اكنون فيلم هاى سرگرم كننده روى پرده، بيشتر در ژانر كمدى 
هستند كه الفاظ اروتيك و غيرمعمول در آن ها به  كار مى رود و 
به همين جهت من فيلم «جانان» را خيلى دوست دارم ، چون از 

اين منظر با فيلم هاى ديگر روى پرده متفاوت است.

  فيلم هايى همچون «جانان» هيچ وقت شرايط اكران 
خوبى ندارند

قدكچيان درباره شرايط اكران فيلم و فروش ضعيف «جانان» در 
گيشه گفت: اين نوع فيلم ها هيچ وقت شرايط اكران خوبى ندارند 
و هميشــه حالشان بد است. آن قدر فيلم هاى مفرح در مخاطب 
رســوخ كرده كه برخى از عادات خوب و رسوم ايرانى را فراموش 
كرديم مثل اينكه امروز فارسى حرف نمى زنيم،  گفت وگوهايى 
كه از رهگذرها در خيابان مى شنويد، ايرانى نيست، گويى با زبان 
ديگرى حرف مى زنند. متأســفانه جوانان و بچه هاى ما خشن 
شــده اند و مهربانى را فراموش كرده اند. عشق و مهربانى كه در 
سنت هاى ما وجود داشته و بايد به نسل جديد منتقل مى شد، از 
ياد رفته  و به همين دليل الزم ديدم كه گوشــزد كردن عشق و 
وفادارى مهم است. وى با بيان اينكه فيلمش اثرى متفاوت تر از 
فيلم هاى روى پرده سينماهاست، خاطرنشان كرد: مردم به تفريح 
و سرگرمى احتياج دارند ولى به چه قيمتى؟ به قيمت از دست 

دادن اخالق يا مهربانى؟
وى يادآور شد: زمانى كه قرار بود با آقاى نجيبى، تهيه كننده كار 
همكارى كنم به ايشان گفتم كه اگر هدف شما بيزينس است، 
فيلم نامه را عوض كنيم ولى ايشان گفتند فيلم نامه را دوست دارند. 
همان زمان هم عاقبت كار را مى دانستيم كه شايد فروش بااليى 

نداشته باشد. با علم به اين موضوع، فيلم را ساختيم و با اين اينكه 
فروش فيلم راضى كننده نيست، اما از ساخت آن پشيمان نيستيم. 
قدكچيان درباره انتخاب امين حيايى به عنوان بازيگر نقش اول 
فيلم براى باال رفتن احتمال فروش بيشــتر، توضيح داد: وقتى 
فيلمى در چرخه فعلى سينماى ايران اكران شود، حتماً بايد ستاره 
داشته باشد تا براى اكران عرضه شود. اگر فيلمى بدون ستاره باشد 
در گروه هنر و تجربه اكران مى شود و در نهايت چند سالن محدود 
به شــما مى دهند. ضمن اينكه من هيچ وقت فيلم هايم را بدون 
ستاره نساختم و هميشه از بازيگران حرفه اى استفاده كردم،  به 

هرحال ستاره ها، بهره اش را براى  خود سينما مى آورند.
وى دربــاره كار جديدش هم گفت: چند فيلم نامه را در بايگانى 
دارم و دنبال ســرمايه گذار هستم اما هنوز قطعى نيست. ضمن 
اينكه فيلم «جنون» هم آماده نمايش است، اين فيلم در ژانر ترس 
است، آن هم ژانر وحشت ايرانى و نه هاليوودى كه  ژانر جديدى 
در سينماى ايران به شمار مى رود.   وى درباره اينكه اگر اين فيلم 
در زمان ساختش كه چهار سال پيش بود، اكران مى شد احتمال 
فروش بيشترى داشت، عنوان كرد: موضوع فيلم ما بيات نمى شود 
ولى برخى فيلم ها موضوعشان بيات مى شود. به نظرم اگر مردم 
فيلم را ببينند راضى از سينما بيرون مى روند. وى آينده سينماى 
ايران را روشن توصيف كرد و يادآور شد: جوانانى كه وارد عرصه 
فيلمسازى شده اند، بسيار خوش فكر و بااستعداد هستند و اگر در 
مسير درستى قرار بگيرند، نويدبخش آينده روشنى براى سينما 

هســتند. وى درباره انتخاب فيلم « در جست وجوى فريده» به 
نمايندگى از ســينماى ايران براى اسكار 2020 گفت: با وجود 
اينكه فيلم خوبى است، اما به نظرم انتخاب غلطى براى اسكار بود، 
چون اين فيلم مستند است ولى به خاطر غيظ و رقابتى كه بين 

دو فيلم اتفاق افتاد، به رأى سومى رسيدند كه رأى غلطى بود.

  اين فيلم فضاى متفاوتى نسبت به فيلم هاى 
سياه نمايى كه اين روزها ساخته مى شود، دارد

مژگان بيات، بازيگر نقش اول زن فيلم «جانان» درباره پذيرش 
پيشنهاد بازى در اين فيلم گفت: اين فيلم فضاى متفاوتى نسبت 
به فيلم هاى ســياه نمايى كه اين روزها ســاخته مى شود، دارد. 
درســت است كه فيلم سينمايى تريبونى براى گفتن مشكالت 
جامعه اســت اما وقتى بيش از حد اين مشكالت گفته شود، با 
توجه به شرايط اقتصادى سخت كنونى، حال مردم را بد مى كند. 
وى افزود: فيلم هايى كه نويدى از اميد و عشق به مردم مى دهند، 
آن هم در جامعه امروز ما كه از عشــق و دوست داشتن فاصله 
گرفته، فيلم هاى ارزشــمندى هســتند و جانان هم مثل خود 
عشق اســت. عشق، كلمه اى ســاده اما پرمحتواست. جانان به 
ظاهر عاشقانه اى آرام و ســاده است اما وقتى به عمق فيلم پى 
ببريد مفاهيمى همچــون وفادارى و محبت در آن موج مى زند. 
خوشــبختانه در اين فيلم با كمك آقاى قدكچيان و آقاى امين 
حيايى كه پارتنر بسيار خوبى بودند، تا جايى كه توانستم حس 
و حال جانان را در راســتاى اهداف فيلم دربياورم. بيات با بيان 
اينكه اين فيلم دوازدهمين كار سينمايى او است، خاطرنشان كرد: 
جامعه امروز ما نياز به عشــق دارد و بــازى در فيلمى كه مرا با 
مقوله عشق درگير كند، برايم جذاب بود. ايفاى نقش شخصيتى 
كه براى رسيدن به هدفش تالش مى كند برايم جذابيت داشت، 
هميشه دوست داشتم كه بتوانم به مردم كمك كنم و اميدوارم 
با نقش آفرينــى در فيلم هاى اينچنينى كه حال مردم را خوب 
مى كند، به رسالتم عمل كنم. وى تأكيد كرد: من هيچ وقت براى 
دستمزد نقش هايم را انتخاب نكردم، متأسفانه امروز بسيارى از 
بازيگران دغدغه دستمزد دارند در حالى كه هنر، دستمزد ندارد 
بلكه با احساس آدم ها درگير مى شود. اين بازيگر درباره حرف هايى 
كه در مورد  رابطه هاى غيراخالقى در پشــت پرده سينما گفته 
مى شود، توضيح داد: متأسفانه اين مسائل نه فقط در سينما كه در 
شغل هاى ديگر هم وجود دارد ولى چون سينما، ويترين نمايان تر 
و شفاف ترى دارد، چنين مسائلى نمود بيشترى پيدا مى كند، مثًال 
باندبازى و رابطه براى انتخاب نقش ها وجود دارد مثل هر جاى 

ديگرى، اما سينما در ديد جامعه است.

سينما

گفت وگو با كارگردان مستند «كابوس آمريكايى»

روايت نخستين رودررويى مستقيم با شيطان بزرگ در خليج فارس
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