
کمی توضیحات
وزیر  وقتــی  زندگی/  قدس 
بهداشــت اعالم کــرد با 300 
هزار اکیپی که به منازل مردم 
مراجعــه می کننــد، به جنگ 
تازه داشــت  کرونــا می رویم، 
علیه  عمومی  بســیج  ماجرای 
کرونا زیر دندانمان مزه می کرد 
که ضدحال ها و یأس پراکنی ها 
بالفاصله  یعنی  هم شروع شد. 
تلگرام و گروه های تلگرامی پر شدند از پیام تحلیلی و هشدارگونه ای که 

به نام یک پزشک متخصص منتشر می شد. 
این پیام البته به نظر می رسید هشدار غلطی را هم نمی دهد. چون در آن 
ادعا شده بود که همین 300 هزار اکیپ خودشان می توانند ناقل ویروس 

کرونا باشند و مبتال نشده ها را هم گرفتار کنند.
 خالصــه صحبت های این متخصــص و نصیحت هایش به وزیر که مبادا 
ایــن طرح را اجرا کنید، بدجوری حالمان را گرفت و سرگشــته ماندیم 
کــه باالخره وزارت بهداشــت دارد اقدام علمی و عملــی برای مبارزه با 
کرونا می کند یا فقط قرار است به صورت نمایشی عده ای را به در خانه ها 

بفرستد و حتی سبب انتقال ویروس شود؟
 دیروز علیرضا وهاب زاده، مشاور وزیر در فضای مجازی پستی منتشر کرد 

و درباره جزئیات بسیج ملی علیه کرونا توضیح داد.
 شما هم بخشی از توضیحش را بخوانید و ببینید دلتان آرام می گیرد یا 
نه: »ضدعفونی کردن منازل کسانی که بیمار مبتال داشتند و ارائه خدمات 
بهداشتی پیشگیرانه به افراد خانواده... ضدعفونی کردن و غربالگری اماکن 
عمومی، ادارات دولتی و خصوصی و ارائه خدمات غربالگری به کارکنان... 
ارائه خدمات و مشاوره بهداشتی در روستاها و مناطق دور افتاده... عمده 
اقدامات این طرح در شــهرهای بزرگ از طریق ســامانه های هوشمند و 
اســتفاده از ظرفیت پرونده الکترونیک سالمت خواهد بود که در صورت 
تشــخیص و نیاز به خدمات بیشتر )با هماهنگی( مراجعه به منزل انجام 

خواهد شد«.

هیئت ها علیه کرونا
خبــر  زندگــی/  قــدس 
شــک  بدون  دوم  ضدکرونایی 
حالتان را خــوب خواهد کرد. 
یعنی وســط اخبار راســت و 
ناامیدکننده ای  اغلب  و  دروغی 
که دارند روحیه و اراده مردم را 
بمباران می کنند، حداقل برای 
چند ساعت آرامش، الزم است 
خبرهایی از این دســت را هم 
بخوانید تا یقین کنید کرونا و شــایعه های پشت سرش، با همه خطرناک 

بودن، شکست ناپذیر نیستند. 
در شرایطی که ممکن است اسم بیمارستان مسیح دانشوری پشت شما 
را بلرزاند، بچه های یکی از هیئت های شــمیران، روزانه در دو نوبت میان 
وعده غذایی بیماران کرونایی بســتری در بیمارستان مسیح دانشوری را 

تأمین می کنند.
 جوانان این هیئت همچنین شــب ها برای ضدعفونی معابر عمومی شهر 
دســت به کار می شوند. شک نداشته باشــید اگر خدای ناکرده وضعیت 
شیوع در هر کدام از شهرهایمان به مرحله هشدار و حاد برسد، هیئت ها 

و جوانانی از این دست هم در آن شهر پیدا می شوند.

از ورزشکارهایی بود که   محمدتربت زاده »سیامند« 
نمی شد دوستش نداشت. لقب »جهان پهلوان« را هم البد 
رسانه ها از همین بابت گذاشتند پشت نام قوی ترین مرد 
معلول جهان. سیامند رحمان فارغ از افتخارآفرینی های 
جهانی اش، برای خیلی ها اسطوره امیدواری و انگیزه بود. 
مردی که باوجود شرایط متفاوت فیزیکی اش، بی خیاِل 
عالقه و استعدادش نشد، با انگیزه تر از خیلی هایمان به 
دنبال آرزوهایش رفت و دست آخر در همان جایگاهی 
 31 قهرمان  داشت.  را  آرزویش  کودکی  از  که  ایستاد 
ساله کشورمان اما خیلی زودتر از چیزی که فکرش را 
می کردیم از کنارمان رفت. شاید دو روز پیش که خبر 
ایران و حتی جهان پیچید،  درگذشتش در رسانه های 
خیلی ها نخواستند این خبر را باور کنند اما حاال و پس از 
گذشت دو روز از انتشار آن خبر کذایی، باید باور کنیم که 

قهرمان، دیگر در کنارمان نیست.

  لب های همیشه خندان
سال 67 بود که با معلولیت مادرزادی به دنیا آمد. وضعیت 
پاهای کودک »اشنویه« طوری بود که جراحی ها از همان 
هفت یا هشت ماهگی روی پاهایش آغاز شد. جراحی های 
بی نتیجه ای که فقط ســیامند را چند سالی امیدوار نگه 
داشت. وضعیت متفاوت با سایر کودکان اما انگار قرار نبود 

سیامند را ناامید یا خانه نشین کند.
 مــادرش دربــاره آن روزها می گوید ســیامند دائم در 
باشگاه های مختلف ورزشی می پلکید و روحیه اش آن قدر 
خوب بــود که چند دقیقه قبل از آنکه به خانه برســد، 
صدای خنده هایــش در خانه می پیچید. از همان دوران 
کودکی هــم بود که خنده هایش میــان خانواده و اهل 
محل شهرت پیدا کرد. بیشــتر از آن شادی و شادمانی 

همیشگی اش که اصاًل به معلولیتش همخوانی نداشت. 

  بزرگ ترین وزنه بردار دنیا
سیامند خیلی زودتر از خانواده اش با مشکالت معلولیت 
مادرزادی کنار آمد. حکایت باشــگاه بدن سازی، ورزش 
کردن و وزنه بردار شدنش هم دنباله همین کنار آمدن با 

مشکالت و روحیه شاد و شکست ناپذیرش بود.
 از دوران نوجوانی افتاد دنبال ورزش درست و حسابی و 
اگرچه اهل شــنا و خیلی ورزش های دیگر هم بود اما از 
17 سالگی در همان »اشنویه« تصمیم آخرش را گرفت 
و با خودش عهد کرد که بزرگ ترین وزنه بردار دنیا شود! 

ســال 84 که کار را شــروع کرد نه خودش و نه خانواده 
باور نمی کردند تنها یک سال بعد سر از اردوی تیم ملی 
در بیاورد.ماجرای دعوت شــدنش به تیم ملی هم از این 
قرار بود که ســال 85 در مسابقات ارومیه 140 کیلوگرم 
را بلنــد کرد. هرچند حاضران در ســالن از مهار چنین 
وزنه ای شگفت زده شده بودند اما مربی تیم ملی در مقابل 
اصرار مربی شخصی سیامند، به شوخی گفت اگر به اردو 
دعوت شد و 220 کیلو را زد، می بریمش مسابقات جهانی 
جوانان. هرچند سیامند در اردو نتوانست وزنه ای بیش از 
190 کیلو را مهار کند اما مسئوالن تیم ملی راضی شدند 

او را با خودشان به مسابقات جهانی ببرند.

  انگشت به دهان ماندند
در مسابقات جوانان جهان درخواست وزنه 230 کیلو را 
داد تا شوخی مربی تیم ملی در مسابقات ارومیه تبدیل 
به واقعیت شود و مسئوالن مسابقات هم انگشت به دهان 
به بر و بازوی جوان اشــنویی تیم ملی کشورمان خیره 
شوند! وزنه درخواستی سیامند 102 کیلو باالتر از رکورد 
جهانی بود. رکورد مسابقات آن  سال هم با 110 کیلو در 
اختیار یک ورزشکار نامدار بود که خیلی ها از قهرمانی اش 
مطمئن بودند. سیامند اما در میان بهت و حیرت حاضران 
وزنه 230 کیلویی را مهار کرد تا با اختالف 120 کیلوگرم 
از نفر دوم، قهرمان مســابقات شود و رکورد جهان را هم 

یکباره 102 کیلوگرم جابه جا کند!

  هرکول افسانه نیست
هرچند تمام مربیان و وزنه برداران پس از رکوردشــکنی 
عجیــب و غریب ســیامند رحمان قید مــدال طال در 
مسابقات جهانی و المپیک را برای همیشه زدند اما هیچ 
جوره فکر نمی کردند جوان ایرانی سال  ها بعد وزنه ای را 
مهار کند که در تاریخ ماندگار شــود و نامش را در تمام 

جهان سر زبان ها بیندازد.
در ســال 2012 در مســابقات پارالمپیک لندن 2012 
ســیامند رحمان با غلبه بر وزنه 280 کیلوگرم توانست 
رکورد وزنه بــرداری پارالمپیک در وزن 100+ را افزایش 
دهــد. آن روزها هر جور تســت دوپینگی که فکرش را 
بکنید از سیامند گرفتند اما نتیجه تمام آزمایش ها منفی 
بود. خیلی ها  فکر می کردند سیامند رحمان در پارالمپیک 
لندن، همه چیزش را نشان داده و رکورد جهان را هم به 
شکل بی ســابقه ای افزایش داده و قرار نیست دیگر چیز 

خاصی به جز مدال های طالی پی در پی ببینیم.
 مرد اشنویی کشورمان اما در مسابقات پارالمپیک ریو در 
سال 2016 در حرکت نخســت وزنه 270 و در حرکت 
دوم وزنه 300 کیلوگرمی را باالی سرش برد تا گزارشگر 
مسابقات از شــدت هیجان برای او دست بزند. سیامند 
اما هنوز تمام نشــده بود! قهرمان کشورمان در حرکت 
بعدی اش وزنه 305 کیلوگرم را باالی ســرش برد و در 
آخرین حرکت که مخصوص رکوردشــکنی است، 310 
کیلوگرم را مهار کرد تا برزیلی های حاضر در ورزشــگاه 
چند دقیقه ممتد به افتخار او دســت بزنند و گزارشگر 
مسابقات فریاد بکشــد »هرکول افسانه نیست...هرکوِل 

واقعی اینجاست!«
 البته ناگفته نماند که در پارالمپیک ریو، نفر دوم با مهار 
وزنه 235 کیلوگرمی، یعنی 75 کیلوگرم کمتر از سیامند 

مدال نقره را بر گردنش انداخت!

  لطفًا بحث نکنید
سیامند رحمان در سال 2017 به عنوان برترین ورزشکار 
پارالمپیکی سال برگزیده شــد. افتخاراتش آن قدر زیاد 
اســت که نمی شــود تمامشان را پشت ســر هم ردیف 
کرد اما همین قــدر بدانید که او مدال طالی پارالمپیک 
2012 لنــدن و 2016 ریو، چهار مدال طالی جهانی در 
ســال های 2008، 2010، 2011 و 2014 و 2017 و دو 
طال بازی های آسیایی در سال های 2010 و 2014 را در 

کارنامه اش داشت. 
ســیامند قرار بود مدال طالی پارالمپیک 2020 را هم 
با رکوردشکنی جدید به کارنامه اش اضافه کند اما فقط 
چند ماه پیش از برگزاری این مســابقات، درگذشــت. 
اگرچه مسئوالن محلی دلیل درگذشت سیامند رحمان 
را »ایســت قلبی« عنوان کرده اند اما شایعه های مجازی 
می گویند »کرونا« عامل درگذشت قهرمان کشورمان بوده 
است. شایعه هایی که البته توسط نماینده »اشنویه« در 

مجلس تکذیب شده است.
 چه حق با مســئوالن باشــد و چه با فعاالن مجازی، 
شــاید بهتر باشــد حاال که به دلیل شیوع کرونا حتی 
نتوانستیم مراسم تشــییعی در شأن »جهان پهلوان« 
برگــزار کنیم، حداقل بحث کردن درباره شــایعه ها و 
حواشی را هم بگذاریم برای وقتی که خانواده سیامند 
و خودمان کمی بیشتر با داغ از دست دادن قهرمانمان 

کنار آمده باشیم.

باالخره کار خودشان هست یا نیست؟
فؤاد آگاه / کم نبودند مفسران رسمی و غیررسمی که از روز اول پایشان را در 
یک کفش کردند که انتشار ویروس کرونا، کار خودشان است! شواهد هم البته 
نشان می دهد که این دسته از بدبین ها، خیلی هم بیراه نمی گفتند. خبرگزاری ها 
روز گذشته به نقل از »گلوبال ریسرچ« مقاله ای را منتشر کردند که نویسنده اش 
پروفسور »مایکل چاسدوفسکی« است. بخش هایی از تحلیل و تفسیر این پروفسور 
سرشناس درباره کرونا و مسائل پشت پرده اش را بخوانید: »در پی تصمیم سازمان 
جهانی بهداشــت برای اعالم وضع اضطراری بهداشت عمومی در تاریخ سی ام 
ژانویه )دهم بهمن( ســال 2020، تبلیغات رسانه ای و انتشار اطالعات نادرست 
درباره گســترش ویروس جدید کرونا، سبب ایجاد فضایی از ترس و تردید در 
سراسر جهان شده است. کارزار وحشت آفرینی و ترس و تردید ادامه دارد... اگر 
جمعیت چین را از جمعیت کل جهان کم کنیم به عدد 6 میلیارد و 400 میلیون 
نفر می رسیم. تعداد کل مبتالیان تأیید شده در خارج از چین 4 هزار و 691 و 
تعداد فوتی ها 67 نفر است.)آمارمربوط به زمان تنظیم مقاله است( اگر نسبت 
این آمار جهانی به کل جمعیت جهان )منهای چین( را محاسبه کنیم به رقم 
4691 مبتال از بین 6 میلیارد و 400 میلیون نفر می رسیم. چنین رقمی هرگز 
یک همه گیری جهانی محسوب نمی شود... اما چرا باید چنین تبلیغاتی انجام 
شود؟ پاسخ این است که باید علیه چینی ها، نژادپرستی ایجاد شود. رسانه های 
غربی و نیز رسانه های دولتی از موج احساسات نژادپرستانه علیه قومیت چینی 
به عنوان یک ابزار استفاده می کنند. راهبرد  آمریکا، استفاده از ویروس کرونا برای 
منزوی کردن چین است هرچند واقعیت نشان می دهد اقتصاد آمریکا به شدت به 
واردات از چین وابسته است. اخالل کوتاه مدت در اقتصاد چین را می توان عمدتاً 
به مسدود شدن موقت کانال های تجاری و حمل و نقل نسبت داد. شوک و ترس 
در بازار های بورس جنبه دیگری از ماجراست. ترس ناشی از ویروس کرونا سبب 
ســقوط بازار های مالی و افت بازار های بورس تا حدود 15 درصد یا بیشتر شده 
اســت. این در حالی است که مرکز امنیت سالمت در بالتیمور آمریکا ویدئویی 
تهیه کرد که نشان می دهد دو ماه پیش از شیوع ویروس کرونا، شبیه سازی هایی 
برای بررسی آثار شیوع این ویروس انجام شده و در آن ها به سقوط 15 درصدی 
بورس هم اشــاره شده است! جالب تر اینکه بسیاری از اتفاق هایی که در فرایند 
شبیه ســازی دو ماه پیش افتاد، اکنون نیز در حال شکل گرفتن هستند. چه 
چیزی باعث شد تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت 
در 30 ژانویه اعالم کند ویروس جدید کرونا یک وضع فوق العاده بهداشتی را در 
سراسر جهان ایجاد کرده است؟ مدارک و اسناد نشان می دهد مدیر کل سازمان 
جهانی بهداشت در خدمت منافع حامیان مالی و شرکت های بزرگ و قدرتمند 
است...«.پروفسور چاسدوفسکی در ادامه مقاله اش به روابط میان شخصیت های 
سیاسی آمریکا یا سازمان ملل با شرکت ها و سازمان های مختلف مالی و اقتصادی 
اشــاره می کند، از روابط پشت پرده مدیرکل سازمان جهانی بهداشت با بنیاد 
»کلینتون« یا بنیاد »گیتس« حرف می زند و با سند و مدرک ثابت می کند از 
سقوط بازارهای مالی چه کسانی سود می برند و چگونه شرکت های بزرگ دارویی 
در فرصت مناسب برای ساخت واکسن کرونا و داروها و تجهیزات دیگر وارد عمل 

شده و سودهای کالن به جیب خواهند زد.
گذشته از صحت و سقم تفسیر و تحلیل های پروفسور، یادتان باشد در هر حال 
هیچ کدام از این پشت پرده ها نباید سبب شود ما شیوع آن را در کشورمان دست 

کم گرفته و بی خیال پیشگیری و درمان شویم.
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ورزش
مسابقات شرق و غرب آسیا تعطیل شد

 تیم ملی در منگنه انتخابی
 جام جهانی

سرمربی تیم ملی در آستانه مسابقات انتخابی  المپیک:

 ترس بوکسورها 
از بازی های سیاسی

 دکتر مجید شاه حسینی:

»کرونا« بیشتر یک بمب عملیات روانی است

ماسک، گل نرگس و کمی سوپ
رقیه توسلی: پناه می برم به خدا از شر کابوس غلیظ.

از خواب می پرم... هوا روشن اســت... چرا ساعت زنگدار، بیدارباش نزده...؟ چشم 
می چرخانم... پرده کتان مثل پنج ماه پیش برق نمی زند و گل های بنفش و سفیدش 
نمی خندند... از پچ پچ کوه کتاب های نخوانده هم خبری نیست... کمد لباس ُخروپف 

می کند رسماً و جناب ُقمری هنوز پیدایش نشده پشت پنجره.
نزدیک به ظهر است و هزار پوشه کاری ریخته روی دراور. اما نا و توان کجاست...؟ 
شده ام شکل سربازی که از جنگ برگشته و از مرور دیده هایش گنگ است. به سختی 
پا می شوم و خواب را پس می زنم. خواب دیوانه بختکی ام را و می چرخم توی خانه. 
به یاد ندارم »عزیز« توی خوابش، حلوا بیاید و او سراغ خیرات نرود. می گفت حتماً 
رفتگان چشم انتظارند. کلید روشنایی را می زنم. گلدان ها رنگ پریده اند. گرد نشسته 
روی تلفن و آباژور. سینک، ظرف نشسته دارد. تلویزیون ساکت است. باز کابوس، 
خودش را می اندازد وســط. کابوسی که حلوا و کرونا و آفرینش و ماسک N95 و 

خانجان داشت و گورکن و مالحت خانوم.
از متر کردن اتاق ها می رسم به آشپزخانه. فکرم تحت فرمانم نیست و می دود یکهو 
تا مغازه آن ور چهارراه پیش آقای بهمنی که واقعاً همیشه توی دکان فسقلی اش 
از شیرمرغ داشت تا نقشه گنج... پیش مردی که دیروز سیاهش را زده بودند روی 
کرکره حجره اش. توی خواب به آقاجان گفتم: اگر بودی به جای ترسیدن می نشستم 
پای خاطرات شما. آن وقت درجه دمای بدنم نه با دارچین و زنجبیل و آویشن که با 
خنده های شما تنظیم می شد و نمی افتادم به ترتر، به عرق سرد، به تب. می دانم اگر 
شما بودی یک کمی شعر برایم می خواندی و درجا حال دلم عوض می شد. به گمانم 

هیچ مرضی جرئت ندارد نزدیک آدمی شود که بیمه آیه الکرسی پدرش است.
آیفــون زنگ می خــورد. آقای راننده می گوید یک بســته آورده. با رعایت کامل، 
محتویاتش را خارج خانه باز می کنم. خواهری، ماسک و گل نرگس فرستاده و یک 
قابلمه سوپ.  نرگس ها را که بو می کشم، کابوس شسته می شود... شسته شسته... 
سرباز جنگی می رود از ســرم، ُقمری روی نرده فرود می آید و مالحت خانوم سه 
بسته آرد می ریزد توی تفلون. حاال که خواهری و آقاجان این قدر حواسشان هست 
به دوروبر، چرا من تعبیر خواب نکنم؟ یک »یاعلی« نگویم و نروم احوالپرس موبایلی 
آفرینش؟ فاتحه بدرقه راه بابا و خانجان و آقای بهمنی نکنم؟ چرا اصالً بار دلتنگی ام 

را یله ندهم روی دوش کتاب ها؟
این طور که معلوم اســت کرونا که خودش نمی رود باید گورکن خبر کنیم برای 
رفتنش.. شکل همین گورکن توی خوابم که هیبتش درجا روح هفت نسل و آبای 

کرونا و کروناها را قبض می کند.

دستیاران تیم ملی به زودی معرفی می شوند

باقری محبوب اسکوچیچ

روایت مجازی

روزمره  نگاری

درباره پشت پرده اعطای جایزه خرس  برلین به فیلم »شیطان وجود ندارد«

ممنوع الخروج شو، جایزه ببر!

نگاهی به  زندگی  و افتخار آفرینی های  
»سیامند رحمان«

اسطوره  
امیدواری
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سینا حسینی: شیوع ویروس کرونا در قاره آسیا و به دنبال آن 
فراگیری این بیماری در کلیه نقاط جهان حاال دیگر همه اتفاقات 
و رویدادهای جهانی و بین المللی را تحت الشعاع خود قرار داده 
تا حدی که مسئوالن ارشد جهانی ورزشی نسبت به لغو و تعویق 
کلیه مسابقات اقدام کردند تا به این ترتیب از شیوع بیشتر این 

ویروس جلوگیری شود.
پس از لغو بسیاری از مسابقات رشــته های مختلف ورزشی 
حاال خبر می رسد فدراســیون جهانی فوتبال بنا دارد به دلیل 
نگرانی های فــراوان زمان برگزاری مســابقات جهانی به ویژه 
رقابت های مقدماتی انتخابی جام جهانــی را به زمان دیگری 
موکول کند تا شاید خطر کمتری ورزشکاران و خانواده فوتبال 

را تهدید کند.

 انتخابی جام جهانی روی هوا
اینفانتینو رئیس فدراســیون جهانی فوتبال چند روز قبل در 
اظهارنظری اعالم کرد به احتمال فراوان رویدادهای دوستانه میان 
تیم های ملی کشورهای جهان را لغو خواهیم کرد اما حاال خبر 
می رسد که موضوع فراتر از این مباحث پیش رفته و به احتمال 
فراوان از آنجا که قاره آسیا به شــدت با این ویروس خطرناک 
رو به رو شده است رقابت های انتخابی جام جهانی نیز با همین 

فرایند رو به رو شود و به زمان دیگری موکول شود.
در تازه ترین موضع گیری رسمی هم کنفدراسیون فوتبال آسیا 
اعالم کرد این هفته در جلسه با فیفا درباره برگزاری یا لغو این 

بازی ها تصمیم گیری خواهد کرد.
بعضی از کشورها از جمله هنگ کنگ رقیب ایران در دور برگشت 
انتخابی جام جهانی در نامه ای از فیفا خواستند تا دیدارها به تعویق 
بیفتند. از آنجا که کشورهایی چون چین، کره جنوبی، ژاپن، 
ایران، بحرین، عربستان، کویت، استرالیا، امارات و عراق نیز با این 
ویروس رو به رو هستند و موارد ابتال در این کشورها از حد معمول 
بیشتر شده به احتمال فراوان رقابت های انتخابی جام جهانی در 
فروردین ماه سال آینده لغو خواهد شد و زمان دیگری برای انجام 

بازی ها تعیین خواهد شد.

AFCبسته پیشنهادی 
اما ســؤالی که در حــال حاضر مطرح شــده این اســت که 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در زمان بندی جدید چه تاریخی را 

برای رقابت های مقدماتی جام جهانی تعیین خواهد کرد؟
در این رابطه شنیده می شود کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد 
دارد در جلسه هفته آینده خود با اینفانتینو و دبیرکل فدراسیون 
جهانی بسته پیشنهادی خاص برای این رویداد را ارائه کند که 
در این بسته پیشنهادی چند روش در نظر گرفته شده است که 

شباهت زیادی به بسته پیشنهادی آن ها برای برگزاری رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا دارد.

آن ها قصد دارند پس از استعالم از سازمان بهداشت جهانی 
در خصوص آخرین وضعیت کنترل این ویروس در کشورهای 
آسیا یک یا دو نقطه را به عنوان نقطه امن قاره آسیا معرفی 
کنند و بازی ها را به صورت مجتمع در آن کشــورها برگزار 
کنند چون در حال حاضر ضمانتی برای کنترل قطعی و نهایی 
این بیماری وجود نــدارد. اما مطمئناً این تصمیم با واکنش 
رو به رو خواهد شــد به همین دلیل یک مسئله دیگر وجود 
دارد که با وقفه ای احتماالً سه ماهه مسابقات دوباره پیگیری 
شود تا کشورهای درگیر با این پدیده عجیب بتواند تا آن زمان 

راه حل مقابله با ویروس کرونا را پیدا کنند.

 در انتظار نامه
سهیل مهدی رئیس کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال 
با تأیید تلویحی این اتفاق می گوید: به احتمال زیاد مسابقات 
در فروردین ماه ســال آینده لغو خواهد شد چون نگرانی ها و 
دغدغه های موجود برای برگزاری این بازی بسیار است از آنجا که 

کنفدراسیون فوتبال آسیا رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را نیز به 
همین علت لغو کرد این اتفاق در خصوص بازی های ملی نیز رخ 

خواهد داد و بازی ها به زمان دیگری موکول خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا فدراســیون فوتبال در جریان تصمیم 
گیری های احتمالی کنفدراسیون برای برگزاری مسابقات 
قرار دارد گفت: در حال حاضرهیچ گونه نامه ای به دست ما 
نرسیده است باید منتظر باشیم تا در جریان تصمیم گیری و 

ریز جزئیات قرار بگیریم.

 خوشحالی اسکوچیچ؟
تعطیلی رقابت های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر ممکن 
برای برخی مربیان خبر ناامید کننده ای به حساب بیاید، اما 
قطعاً کادر فنی تازه وارد تیم ملی فوتبــال ایران از این اتفاق 
استقبال خواهند کرد چون زمان بیشتری برای برگزاری اردوی 
تدارکاتی و آماده ســازی دارند که این مسئله به اسکوچیچ و 
همکارانش کمک می کند تا با شناخت بیشتری به استقبال 

حریفان خود بروند.

مسابقات شرق و غرب آسیا تعطیل شد

تیم ملی در منگنه انتخابی جام جهانی

کریستیانو می خواهد به رئال مادرید برگردد!
ورزش: یک منبع نزدیک به ستاره پرتغالی تیم فوتبال یوونتوس مدعی شد که این بازیکن 
۳۴ ساله هوای بازگشت به تیم سابقش را در سر دارد. ادو اگیره خبرنگار ورزشی اسپانیایی 
که رابطه ای نزدیک با رونالدو دارد می گوید: »من با اطمینان می گویم که کریستیانو تمایل 
دارد که به رئال مادرید برگردد. او با بازگشت به برنابئو، تحت تأثیر ابراز احساسات و محبت 
هواداران رئال مادرید قرار گرفت و از این بابت بسیار هیجان زده شد. در حال حاضر تمام 
تمرکز او روی بازی در یوونتوس است اما در فوتبال هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و 

نمی توان گفت که بازگشت رونالدو هم به رئال مادرید غیرممکن است«.

راموس پاسخ کنایه پیکه را داد
ورزش: سرخیو راموس در پاسخ به اظهارنظر جرارد پیکه که پس از ال کالسیکو گفته بود او 
و هم تیمی هایش به بدترین رئال مادریدی که تا به حال روبه رویش بازی کرده بودند باختند 
گفت: »نظر هر کسی قابل احترام است. حاضرم در تمامی ال کالسیکوها همان طور که پیکه 
گفت نیمه اول  را بد بازی کنیم، اما در نهایت به پیروزی برسیم. رویکرد ما در این بازی متفاوت 
بود. در نیمه اول ما مالکیت توپ و میدان را از دست دادیم، اما در نیمه دوم تصمیم گرفتیم 
برای کنترل بازی به میدان برویم. بارسلونا در نیمه دوم با نشاط نبود و در مقابل ما تصمیم 

گرفتیم که از موقعیت های خود استفاده کنیم«.

احتمال تمدید قرارداد مرتنز با ناپولی قوت گرفت
ورزش: دریس مرتنز که پیش از این گفته می شد در پایان فصل جاری با پایان قراردادش 
از ناپولی جدا خواهد شد اکنون خبر می رسد باشگاه ناپولی تالش خود را برای حفظ ستاره 
بلژیکی اش آغاز کرده است. بر اساس گزارش سایت »سمپر اینتر«، این باشگاه ایتالیایی به این 
مهاجم ۳2 ساله پیشنهاد امضای قرارداد دو ساله جدیدی را داده است و حتی در این راستا مرتنز 
با آئورلیو دلورنتیس دیداری داشته و طرفین درباره تمدید قرارداد با یکدیگر صحبت کرده اند. 
این مهاجم بلژیکی که در سال 201۳ از پی اس وی آیندهوون به ناپولی پیوست تاکنون در ۳09 

بازی برای آبی پوشان ناپل به میدان رفته و موفق شده 122 گل به ثمر برساند.

گواردیوال: ثبات ما باورنکردنی و شگفت انگیز است
ورزش: سرمربی منچسترسیتی پس از اینکه تیمش برای سومین بار متوالی قهرمان جام اتحادیه 
انگلیس شده بسیار خوشحال است. پپ گواردیوال می گوید: »کسب سه عنوان متوالی قهرمانی 
در جام اتحادیه فوق العاده است. این ثباتی که ما نشان داده ایم باورنکردنی و شگفت انگیز است. 
نمایش ما در این دیدار بسیار خوب بود. در دقایق ابتدایی و در دقایق پایانی خوب مبارزه کردیم. 
آن ها در دقایق ابتدایی شانس بسیار خوب گلزنی داشتند اما ما هم واقعاً خوب بازی کردیم؛ به 
خصوص  در نیمه دوم! موفقیت بزرگی بدست آوردیم. جام اتحادیه پس از سوپر جام انگلیس 

دومین جام ما در این فصل محسوب می شود  که بسیار شیرین و خوشایند است«.

امین غالم نژاد: سرپرست موقت باشــگاه استقالل کارش 
را شروع کرده و امیدوار اســت از سوی سایر ارکان مدیریتی و 

تصمیم ساز مورد حمایت قرار بگیرد.
استقالل در حال حاضر فقط سه نفر را در هیئت مدیره دارد؛ 
علی فتح اهلل زاده، اسماعیل خلیل زاده و کامران منزوی. با این 
حال شنیده می شــود فتح اهلل زاده از خلیل زاده رئیس هیئت 
 مدیره باشگاه استقالل خواسته با وجود مشکالت خانوادگی 
در استقالل بماند و به او کمک کند. خلیل زاده از سرپرستی 
باشگاه استعفا داد، اما هنوز رئیس هیئت مدیره است و باید دید 

درخواست فتح اهلل زاده را قبول می کند یا نه؟

 چراغ سبز فتح اهلل زاده به قلعه نویی
استقالل در فصل جاری بیشتر از اینکه مشکل فنی داشته باشد، 
مشکالت مدیریتی داشته که روی مسائل فنی هم اثرگذار بود. 
حتی همان زمان که بازگشت فتح اهلل زاده به استقالل قطعی شد، 
شایعاتی مبنی بر حضور امیر قلعه نویی در این تیم قوت گرفت، اما 
این طور به نظر می رسد که فرهاد مجیدی از حمایت کامل هیئت 
 مدیره باشگاه برخوردار است و حتی قرار نیست در پایان فصل 
هم قلعه نویی جانشین مجیدی شود مگر آنکه تا زمان انتهای 

فصل، مجیدی استعفا کند یا برکنار شود.

  اختالفات پنهانی
قبل از اینکه فتح اهلل زاده حکم سرپرستی باشگاه را بگیرد، شایعه 
شد که مجیدی مخالف حضور او است، ولی پس از آمدن این 
مدیر، مجیدی هیچ واکنشی نشان نداد، ولی با این حال هنوز 
مالقاتی هم بین طرفین صورت نگرفته است. رابطه فتح اهلل زاده 
و مجیدی در سال های گذشته سینوسی بوده، ولی حاال شاید 

آن ها به خاطر منافع مشترک با هم کنار بیایند و کار کنند.

  اصفهان علیه ژنرال
اما آن طرف داستان هم جالب است. پس از بازی کنسل شده 
مقابل پرسپولیس که با نتیجه ۳ بر صفر به نفع سرخ ها پیگیری 

شد محبوبیت قلعه نویی به شدت در اصفهان کاهش پیدا کرده 
است. نظرسنجی برنامه ضربه آزاد از شبکه اصفهان به سؤالی 
در خصوص تیم سپاهان اختصاص داشت. در این نظرسنجی 

عنوان شده بود:
به نظر شما دلیل اصلی بازماندن تیم فوتبال سپاهان از کورس 

قهرمانی چیست؟
1. تصمیم گیری اشتباه هیئت مدیره و مدیر عامل سپاهان

2. دخالت تماشاگران در امور باشگاه
۳. خود رأی بودن امیر قلعه نویی در باشگاه

۴. رأی کمیته انضباطی در بازی سپاهان- پرسپولیس
در پایان نظرسنجی که به طور مستقیم نمودار آرا به نمایش 
درآمد، گزینه سوم بیشترین رأی را به خود اختصاص داد تا مردم 
اصفهان، خود رأی بودن قلعه نویی را دلیل اصلی عقب ماندن این 
تیم از کورس قهرمانی عنوان کنند. تصمیم گیری اشتباه هیئت 
مدیره و مدیرعامل و رأی کمیته انضباطی نیز آرای بعدی را به 
خود اختصاص دادند و کمترین رأی نیز به دخالت تماشاگران 

در امور باشگاه تعلق گرفت.
سپاهانی ها چند سالی اســت که به دنبال قهرمانی بودند و با 
مخارج سنگین امسال به نظر می رسد به روی قلعه نویی برای 
کسب قهرمانی حســاب ویژه ای باز کردند. اما نتایج متوسط 
این سرمربی و البته تصمیم عجیبش برای بازی نکردن مقابل 
صدرنشین و البته اختالف 10 امتیازی با صدر صدای هواداران 
سپاهان را درآورده است. قلعه نویی که همچنین سرنوشتی را 
هم در تبریز پشت سرگذاشت حاال بدش نمی آید که به خانه 
برگردد و بتواند کنار هواداران قدیمی اعتباری دوباره به کارنامه 

سرمربیگری اش ببخشد.

 سودای شوالیه
فتح اهلل زاده بارها نشان داده که برای رسیدن به هدف کسب 
محبوبیت از هیچ تصمیمی فروگذار نیست. کسی چه می داند 
شاید به محض پایان فصل و با سودای ستاره سوم شوالیه با ژنرال 

پای میز مذاکره بنشیند.

ورزش: ســرمربی تیم ملی بوکس گفت: قرعه کشــی 
برای ما مهم است و امیدوارم بچه ها با قرعه خوبی روبه رو 
شوند. علیرضا استکی در خصوص شرایط بوکس برای 
حضور در مسابقات انتخابی المپیک، اظهار کرد: اوضاع 
به نظرم خوب است. اتفاق خوبی افتاد که ما زودتر آمدیم، 
چون اگر قرار بود روز گذشــته یا امروز بیاییم، شرایط 

کمی سخت می شد.
وی افزود: االن وزن بچه ها کاماًل تحت کنترل اســت. 
امروز روز اســتراحتمان بود. از روزی که آمدیم تا شنبه 
بعدازظهر تمرین کرده ایم. دوشنبه روز آخر تمرینمان 

است و قرعه کشی هم  انجام خواهد شد.

 قرعه مناسب
سرمربی بوکس با اشــاره به اینکه قرعه کشی برای ما 
بسیار مهم است خاطرنشان کرد: امیدوارم قرعه مناسبی 
برای ما اتفاق بیفتد به خصوص شب اول و دوم، بقیه مهم 
نیست چون برای جنگ و ســهمیه المپیک به میدان 

می رویم.
استکی با بیان اینکه شــرایط خوبی حاکم است عنوان 
کرد: بچه ها با کادر و کادر با بچه ها هماهنگ هســتند. 
رئیس فدراسیون هم کنار ما حضور دارد، شرایط کاماًل 
خوب و همه چیز آماده اســت. دیگر همه چیز بستگی 
به قرعه و شانس دارد، اینکه بچه ها خودشان باشند. ما 
تا االن تالشــمان را کرده ایم از این به بعد دست خدا و 

بچه هاست، ان شاء اهلل بتوانیم سربلند شویم.

 مشکل سیدبندی 
وی در پاسخ به این پرسش که سیدبندی چقدر در قرعه 

بوکسورها تأثیرگذار است عنوان کرد: سیدبندی به نظرم 
اشــتباه به بوکس آمده و از ابتدا نبوده است. کشورهای 
تازه استقالل یافته برای خودشان این کار را کردند که 
مقابل هم قرار نگیرند و بتوانند باال بیایند. از نظر من هم 
باید در نتایج داوری و هم ســیدبندی تغییراتی صورت 

بگیرد. سیدبندی کارمان را سخت می کند.

 ترس از سیاست
استکی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه به نظر 
می رسد قرار است داوران اروپایی قضاوت مسابقات را بر 
عهده داشته باشند این برای ما خوب است یا خیر تصریح 
کرد: در مسابقه جهانی در ســه بازی حق ما را خوردند. 
داور کانادایی هر سه مسابقه ما را ۳ بر صفر اعالم کرده 
بود در حالی که داوران دیگر امتیازهایی مثل 2 بر یک یا 
29بر2۸ دادند اما داور کانادایی ۳0بر2۷ امتیاز داده بود. 
این مشکل شــد. امیدوارم مسائل سیاسی در مسابقات 

دخیل نشود.
کاپیتان تیم ملی بوکس هم در مورد شــانس کســب 
سهمیه گفت: شــرایط مســابقات انتخابی المپیک با 
تورنمنت ها متفاوت اســت و امیدوارم حداقل یک تا دو 

سهمیه المپیک را بدست آوریم.
احسان روزبهانی درباره عملکرد تیم ملی بوکس ایران 
توضیح داد: خوشبختانه مسابقات تدارکاتی خیلی خوبی 

را در ترکیه پشت سر گذاشتیم. 
فکر می کنم بهترین تایم بود که این تورنمنت را پشت 
سر گذاشــتیم و هرچند که نتایج هم در این مبارزات 
مهم نبود، نتایج خوبی هم توســط بوکسورهای ایران 

بدست آمد.

رابطه فتح اهلل زاده و فرهاد مجیدی عادی نیست 

سودای ژنرال و شوالیه برای ستاره سوم؟
سرمربی تیم ملی در آستانه مسابقات انتخابی المپیک تأکید کرد

ترس بوکسورها از بازی های سیاسی

گزارش ویژه

ورود حراست وزارت ورزش
 واریز پول و اهدای بن کت و شلوار 

به رؤسای هیئت های فوتبال
مهر: ورود حراست وزارت ورزش و جوانان به یک مسئله شائبه برانگیز در آستانه 
انتخابات فدراسیون فوتبال نشان می دهد برخی برای تغییر روند انتخابات ترسی 

از انجام تخلف هم ندارند.
ماجرا از این قرار اســت که به تازگی مبلغی حدود ۷ میلیون تومان از حسابی به 
حساب شخصی برخی رؤسای هیئت های فوتبال استانی واریز شده است. این پول 
در حالی به حساب شخصی تعدادی از رؤسای هیئت ها واریز شده که آن را ایاب و 
ذهاب عنوان کرده اند، اما سؤال اینجاست که چرا این پول به جای واریز در حساب 
هیئت فوتبال، به حساب شخصی رؤسای هیئت ها واریز شده است؟ مسئله ای که 

تخلفی آشکار است و در آستانه انتخابات نیز شائبه ها را بیشتر می کند.
جالب اینجاست عالوه بر این پول بسته ای نیز به رؤسای هیئت های فوتبال اهدا شده 
که در آن اقالم ورزشی، کارت هدیه نقدی و بن خرید کت و شلوار نیز بوده است. این 
موضوع را رؤسای هیئت های فوتبال نیز تأیید کرده اند و برخی از آن ها این اقدام را در 
آستانه انتخابات شائبه برانگیز اعالم کرده اند. با این حال برخی از رؤسای هیئت های 
فوتبال این بسته ها را دریافت کرده اند و برخی اقدامی برای دریافت بسته ها نکرده اند، 

همان طور که مبلغ مورد اشاره نیز به حساب برخی واریز نشده است.
با توجه به اتفاقات رخ داده، حراست وزارت ورزش و جوانان به عنوان نهاد بازرس بر 
اتفاقات ورزش کشور برای تأیید این مسئله با رؤسای هیئت ها تماس گرفته و ماجرا 
را جویا شده است. تعدادی از آن ها موضوع واریز پول و پرداخت بسته های هدیه 
حاوی بن کت و شلوار را تأیید کرده اند و حراست وزارت ورزش درخواست کرده 
رؤسای هیئت های فوتبال این تخلف را به صورت کتبی گزارش کنند، اما برخی از 
آن ها مسئله را به خود حراست واگذار کرده و حاضر به ارائه گزارش کتبی نشده اند.

موضوع جایی جالب می شــود که پول واریز شده به حســاب شخصی رؤسای 
هیئت های فوتبال استانی از حساب یکی از هیئت های فوتبال واریز شده و فدراسیون 
این اقدام را انجام نداده است. یکی از رؤسای هیئت های پرنفوذ که در انتخابات نیز 

دستی در آتش دارد این کار را انجام داده و نحوه تأمین پول نیز جالب توجه است.

ورزش: دراگان اســکوچیچ پــس از 
بررسی شــرایط لژیونرهای ایرانی به 
تهران برگشــت تا امور مربوط به تیم 

ملی و شروع تمرینات را پیگیری کند.
در این بین اسکوچیچ در تدارک انتخاب 
دستیارانش نیز هست و مذاکراتی را با 
مسئوالن فدراسیون فوتبال انجام داده 
است. وی نام دو مربی خارجی را برای 
حضور در تیم ملی به فدراسیون فوتبال 
ارائه کــرده و از طرف دیگــر در حال 
بررسی شــرایط برای انتخاب دستیار 

ایرانی است.

 گزینه های ایرانی
ظاهراً ســرمربی تیم ملی روی وحید 
هاشــمیان نظــر مســاعدی دارد و 
این احتمــال وجود دارد که دســتیار 
ویلموتس به همــکاری اش با تیم ملی 
ادامه بدهد. کریــم باقری دیگر گزینه 
نشستن روی نیمکت تیم ملی در کنار 
اسکوچیچ است ولی هنوز جمع بندی 
نهایی در مــورد انتخاب ایــن دو نفر 

صورت نگرفته است. 
به نظر می رســد اســکوچیچ تا پایان 
هفته جاری تکلیف دســتیاران ایرانی 

و خارجی خود را مشــخص کند تا به 
هنگام آغاز تمرینات تیم ملی این نفرات 

در کنار وی حضور داشته باشند.

 کمک بی دردسر
نکته جالــب درباره کریــم باقری این 
اســت که او با چهار مربی مختلف در 
پرســپولیس کار کرده و هیچ مشکلی 
در رابطه او با این مربیان وجود نداشته 
است. از علی دایی، برانکو ایوانکوویچ، 
گابریل کالدرون و یحیی گل محمدی 
که حتی برخی او را به عنوان دســتیار 
سوم قرار دادند اما باقری وظایف خود 

را به بهترین شکل انجام داد.

 مذاکره فدراسیون
آخرین خبر این اســت که قرار شــده 
فدراســیون فوتبال با او مذاکره نهایی 
را انجام بدهد و ســپس این خبر اعالم 
رسمی شود. با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و اینکه شاید بازی های مقدماتی 
جام جهانی در منطقه آسیا به تعویق 
بیفتد، این امکان هم وجــود دارد که 
فدراسیون فوتبال و دراگان اسکوچیچ 
تا پایان لیگ نوردهم صبر کنند و سپس 

برای همکاری با کریم باقری به توافق 
نهایی برسند.

 گزینه های بعدی
نکته ای که می تــوان با قاطعیت گفت 
انتخاب کریم باقری به عنوان نخستین 
و بهترین گزینه برای نیمکت تیم ملی 
است. بعد از او که البته گفته می شود 
پاسخ مثبت خود را برای کمک به تیم 
ملی داده، نوبت به آلترناتیوهای بعدی 
می رســد. در صورتی که باقری به هر 
دلیل نتواند روی نیمکت تیم ملی و کنار 

دســت دراگان اسکوچیچ بنشیند، 
افرادی چون محــرم نویدکیا، 

سهراب بختیاری زاده، ایمان 
مبعلــی، پیــروز قربانی و 
حتی هادی عقیلی مد نظر 
سرمربی کروات تیم ملی 

قرار دارند.
تمرینــات تیــم ملی 
قــرار اســت از روز 2۷ 
اســفندماه در تهــران 
برگزار شود و در صورتی 

که در نشســت روز شنبه 
AFC پیرامون بازی ایران و 

هنگ کنگ تصمیم جدید گرفته شود 
ممکن اســت زمان آغاز تمرینات تیم 

ملی دستخوش تغییرات شود.

ریک شارما/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: بازی ال کالسیکوی 
یکشنبه شب شاید برای بارسا آنچنان حیاتی نبود اما می توانست 
آخرین فرصت رئال برای نجات فصلش باشد. آن ها باید با تمام وجود 

نتیجه کسب می کردند و همین کار را نیز به انجام رساندند.
گل های وینیسیوس جونیور و ماریانو دیاز به آن ها پیروزی 2برصفر را 
اهدا کرد تا بتوانند با یک امتیاز اختالف نسبت به آبی و اناری پوشان به 
صدر جدول اللیگا برسند. آن ها اکنون از لحاظ بازی رودررو که باالتر 
از تفاضل گل در رتبه بندی اللیگا تعیین کننده است نیز در شرایط 

بهتری نسبت به بارسا قرار گرفتند.

 مسی ای که دیگر قهرمان نبود
البته جای شکی نیســت که بازی یکشــنبه به جز نتیجه آن 
نشــان دهنده این بود که هیچ کدام بر دیگری برتری خاصی 
ندارند. این جدال جذاب در ســانتیاگو برنابئو بین دو تیم که 
نقطه ضعف های خاص خود را دارند می توانست هر سرنوشتی 
را شاهد باشــد. معموالً در چنین زمان هایی لیونل مسی نقش 
تعیین کننده ای ایفا می کرد؛ اما در این بازی ستاره آرژانتینی 
اصاًل شبیه خودش نبود و نمایش خوبی نداشت. شایعات زیادی 
وجود دارد که او از لحاظ بدنی در شــرایط ایده ال قرار نداشته 
و از ناحیه کشاله ران مصدوم است. اما با اینکه این مصدومیت 
آن قدر جدی نیست که سبب شــود بازی را از دست بدهد اما 
مسی را از اوج خود پایین کشیده است. یک صحنه در بازی بود 
که به خوبی این حقیقت را نشان می داد. جایی که فرنکی دی 
یونگ به سمت دروازه رئال یورش برد و چند بازیکن این تیم را 
کنار زد تا با پاس در عمقی عالی مسی را صاحبت فرصت کند؛ 
۸0 هزار هوادار حاضر در ســانتیاگو برنابئو و میلیون ها بیننده 
تلویزیونی نفس ها را در سینه حبس کردند و انتظار داشتند که 
مسی دروازه کهکشانی ها را فرو بریزد؛ کاری که بارها آن را در 
چنین موقعیت هایی به انجام رسانده است. اما مسی به خوبی 
توسط مارسلو تعقیب شد؛ مارســلویی که حضورش به جای 

فرالن مندی در ترکیب از طــرف زیدان غافلگیری بزرگی بود. 
مسلماً مرد فرانسوی او را به خاطر توانایی های هجومی باالترش 
در ترکیب قرار داده بود و زیاد نگران نقطه ضعف های دفاعی اش 
نبود، اما مارسلو در این صحنه نشان داد که در زمینه دفاع نیز 
هنوز حرف های زیادی برای گفتن دارد. مارسلو به خوبی خود 
را در کنار مسی قرار داد و توپش را زد و به گونه ای خوشحالی 
کرد انگار خودش گلی به ثمر رسانده اســت. کاری که ستاره 
برزیلی کرد شاید ارزشش از گلزنی نیز بیشــتر بود و او این را 

خوب می دانست.

 ستاره هایی که به خودشان آمدند
عملکرد مارسلو در ال کالسیکو به خوبی نشانگر به خود آمدن 
دیگر ستاره های سپیدپوشــی بود که در مقابل منچسترسیتی 
بسیاری را ناامید کرده بودند. به عنوان مثال کاسمیرو در مقابل 
سیتیزن ها بســیار ضعیف بود اما در مقابل بارسا به خصوص در 
نیمه دوم که کاتاالن ها تالش داشتند به دروازه رئال هجوم ببرند 
تا به بازی برگردند به خوبی آن هــا را از کار انداخته بود. تونی 
کروس که در بازی مقابل شاگردان گواردیوال در ترکیب اصلی 
قرار داده نشــد در این بازی عملکرد خوبی را از خود به نمایش 

گذاشت تا به زیدان نشــان دهد که به خاطر میانه هفته اشتباه 
کرده بوده است. ایســکو هم دوباره به روزهای اوج خود نزدیک 
می شود و در زمانی که تعویض شــد کل استادیوم ایستاده او را 
تشویق کردند. وی می توانست یک گل نیز به نام خود ثبت کند 
که سیو فوق العاده تراشتگن و البته دفع توپ پیکه از روی خط او 
را ناکام گذاشت. پیکه عملکرد بسیار خوبی را از خود به نمایش 
گذاشته بود و همه کار برای مقابله با حمالت رئال انجام می داد 
اما در صحنه گل وینیســیوس همه را به بــاد داد. پیکه در این 
صحنه نتوانست به خوبی از وینیسیوس مراقبت کند و آن زمانی 
به خود آمد که دیگر دیر شده بود. شاید او ترسیده بود که به وی 
نزدیک شود تا از لحاظ سرعت جا بماند یا مجبور به خطا شود اما 
او باید بهتر عمل می کرد تا نگذارد جوان برزیلی به سمت دروازه 
شوت کند. وینیسیوس 19 سال و 2۳۳ روز به جوان ترین گلزن 
ال کالسیکو در قرن بیســت و یک تبدیل شد. او یکی از معدود 
بازیکنانی بود که در بازی مقابل سیتی نیز چیزی ارائه داد و پاس 

گلی را برای ایسکو فراهم آورد.
رئال لیاقت پیش افتادن در بازی را داشت چون هم فشار بسیار 
خوبی روی دروازه بارسا قرار داده بود، هم دو بار ایسکو به شدت 
به گلزنی نزدیک شد و بنزما نیز شوتش با اختالف از کنار دروازه 
رد شد. تراشتگن هم یک ســیو خوب از سرخیو راموس داشت. 
بارســلونا در نیمه اول چند موقعیت خوب داشت که گریزمان، 
مســی و آرتور موقعیت های بســیار خوبی را از دست دادند اما 
در بقیه اوقات حمالت رئال خطرناک تر بــود. آن ها در پایان از 
خستگی بارسا استفاده کردند و ضربه نهایی را توسط ماریانو وارد 
آوردند که در نخستین بازی فصل خود به میدان آمد، اومتیتی 
را در کورس جا گذاشت و اختالف را دو برابر کرد. این پیروزی 
برای رئالی که هازارد را نداشت، شاهد افت شدید بنزما و جوویچ 
و البته بی اعتماد به بیل است بســیار حیاتی بود. درست است 
که ماریانو کار این بازی را تمام کرد اما تازه رقابت برای قهرمانی 

اللیگا جان تازه ای گرفت.

در ادامــه درگیری ها میان اعضای باشــگاه ســپاهان و 
پرسپولیس، مهاجم قرمزپوشان نیز پستی اینستاگرامی 
را منتشر کرد. پست علی علیپور در پاسخ به صحبت های 
رشــید مظاهری دروازه بان زردپوشان اســت که دوباره 
بحث حمایت وزیر ورزش را از پرســپولیس مطرح کرده 
بود. علیپور در پست اش با انتشــار عکسی از خود نوشته 
است: »فقط کافیســت هر از گاهی در زندگی پشت کنی 
به تمام آن هایی که چشم دیدن خوشبختی ات را ندارند. 

بی تفاوتی، عجیب آدم ها را می سوزاند«.

سرمربی استقالل تهران در استوری اینستاگرامی به درگذشت 
ســیامند رحمان قهرمان پارالمپیکی کشــورمان که به شکلی 

غافلگیر کننده از دنیا رفت واکنش نشان داده است. 
فرهاد مجیــدی در اســتوری خــود در این خصوص نوشــته 
اســت: »قوی ترین ورزشــکار معلول تاریخ را ناباورانه از دست 
دادیم. ایــن اندوه بزرگ را بــه خانواده داغــدارش و هموطنان 
عزیــزم تســلیت عــرض می کنــم. یــاد ســیامند نازنین و 
 افتخارآفرینی هایــش برای ایــران را هرگز فرامــوش نخواهیم 

کرد«.

فرهاد مجیدیعلی علیپور
پــس از برگــزاری نخســتین بازی رســمی تیــم تازه 
تأســیس دیوید بکام در لیگ حرفه ای آمریکا، اســطوره 
منچستریونایتد به این اتفاق در چندین استوری و پست 
واکنش نشان داد. تیم اینترمایامی که پس از مدت ها تالش 
این فوق ستاره موفق شــد مجوز بازی در باالترین سطح 
فوتبال ایاالت متحده را کســب کند، ایــن هفته در بازی 
نخست خود به میدان رفت و با وجود شکست؛ سبب نشد 
که بکام در عکس منتشر شده اش در کنار پسرش از افتخار 

باالی خود از این اتفاق نگوید.

حســاب توییتری پیورلی فوتبال که یکی از پــر فالوورترین 
توییترهای مربوط به فوتبال در بریتانیاســت، اشاره ای بسیار 
جالب توجه به طوالنی شــدن غیر عادی مصدومیت پل پوگبا 
داشــته اســت. این توییت می گوید در حالی که آندره گومژ 
هافبک پرتغالی اورتون پس از دو شکستگی در مچ پایش، پس 
از 105 روز به میدان برگشته، اما پل پوگبا با مصدومیتی بسیار 
ساده تر از این ناحیه هنوز پس از 1۷6 روز ریکاوری نکرده است! 
اتفاقی که با برخی شایعات در مورد دالیل دیگر بازی نکردن او 

می تواند مرتبط باشد.

پیورلی فوتبالدیوید بکام

دستیاران تیم ملی به زودی معرفی می شوند

باقری محبوب اسکوچیچ

ضد  حمله

گرشاسبی مدیرعامل پیکان شد
ورزش: مدیرعامل پیشین پرسپولیس به عنوان جانشین محمود شیعی در 
باشگاه پیکان انتخاب شد. به نقل از روابط عمومی باشگاه پیکان، صبح دیروز 
و در حکمی از ســوی دکتر مقیمی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو 

حمیدرضا گرشاسبی رسماً به عنوان مدیرعامل باشگاه پیکان انتخاب شد.

فینال لیگ برتر فوتسال به سال ۹۹ موکول شد
ورزش: با اعالم سرپرست سازمان لیگ فوتسال، فینال رقابت های لیگ برتر 
فوتسال در اوایل سال 1۳99 برگزار می شود. به نقل از سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال، آرش جابری گفت: به دنبال درخواست فدراسیون فوتبال و موافقت 
ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به عنوان مرجع تصمیم گیری در رابطه با 
مبارزه و پیشگیری از این بیماری و به جهت حفظ سالمت بازیکنان، مربیان، 
داوران و عوامل برگزاری مسابقات و اصحاب رسانه، با توجه به نامشخص بودن 
تاریخ برگزاری مرحله نهایی مسابقات جام ملت های آسیا و زمان مکفی برای 
برگزاری مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور بازی فینال پس از 
هماهنگی با ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در اوایل سال 1۳99 برگزار 

خواهد شد.

کی روش: شک نکنید یک روز به ایران برمی گردم 
ورزش:تولد 6۷ ســالگی کارلوس کی روش بهانه ای شده تا روزنامه 
فرهیختگان با ایــن مربی با تجربه گپی  دوســتانه بزند. کی روش در 
ابتدا و در واکنش به پیام هایی که دریافت کرده گفت:» از مردم ایران 

سپاسگزارم و پیام های آن ها مرا سورپرایز کرد. 
آن ها مهربان ترین و میهمان نوازترین مردم دنیا هستند و برای آن ها و 
کشور ایران بهترین ها را از خدا می خواهم.«این مصاحبه کوتاه با این 
سؤال خاتمه پیدا می کند که آیا ممکن است دوباره شما را در فوتبال 
ایران ببینیم که کی روش در پاسخ به این سؤال تأکید کرد و گفت: »در 

این مورد شک نکنید!«

پلیس لندن، استوکس را بازداشت کرد
ورزش: مهاجم ایرلندی پرســپولیس به محض پیاده شدن از هواپیما 
در فرودگاه لندن توسط پلیس دستگیر شــد. به نقل از آیریش سان، 
آنتونی اســتوکس مهاجم ایرلندی پرســپولیس به محــض ورود به 
لندن در فرودگاه توســط پلیس دستگیر شــد. این مهاجم که اکنون 
در عضویت تیم پرســپولیس قرار دارد در دبی بود و قرار بود دیروز در 
دادگاه همیلتون حاضر شود. باشگاه پرسپولیس از وضعیت این بازیکن 
اظهار بی اطالعی کرده و عنوان کرده است استوکس هنوز خودش را 
به تمرینات تیم نرسانده است. با این حال او اعالم کرده به دلیل شیوع 

کرونا فعاًل به ایران نخواهد آمد.

مرفاوی مدیرفنی نساجی شد
ورزش: عبدالصمد مرفاوی سرمربی پیشــین باشگاه استقالل با دریافت 
حکمی از سوی علی امیری مدیرعامل باشگاه نساجی، به عنوان مدیر 
فنی جدید تیم نساجی معرفی شــد. حضور مرفاوی در تیم نساجی با 
درخواست محمود فکری سرمربی این تیم انجام شده است. این اتفاق 
در حالی افتاد که پیش از بازی نساجی مقابل ماشین سازی در تبریز 
پیشنهاد حضور مرفاوی به عنوان دستیار فکری در کادر فنی نساجی 

شده بود که این پیشنهاد مورد موافقت مرفاوی قرار نگرفت.

 پاسخ فدراسیون فوتبال به فیفا 
درباره شکایت ویلموتس

ورزش: فدراسیون فوتبال درباره بحث شــکایت ویلموتس از ایران، 
پاسخ خود را به فیفا ارسال کرد. به نقل از ســایت رسمی فدراسیون 
فوتبال، به دنبال طــرح دعوی مارک ویلموتس در فیفا، فدراســیون  
فوتبال در موعد مقرر پاسخی منطبق بر اساس کلیه مفاد قرارداد و در 
راستای جزئیات تعهدات به امضا رسیده طرفین به فیفا ارسال کرده و 
در قالب یک دعوی متقابل طرح دعوی نوینی علیه وی صورت گرفت. 
برهمین اساس روند دادرســی پرونده در حال پیگیری است  . ذکر این 
نکته ضروری است که نه مارک ویلموتس و نه وکالی وی به هیچ عنوان 
در هیچ یک از اوراق ارسالی به فیفا عنوان مجرمانه ای را به فدراسیون 

فوتبال ایران نسبت نداده اند.

پیروزی شارلروا با پاس گل قلی زاده 
ورزش: از هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ فوتبال بلژیک، شارلروا 
میزبان استاندار لیژ بود و به پیروزی 2 بر صفر رسید. در این بازی کاوه 
رضایی 90 دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت و علی قلی زاده هم 
تا دقیقه ۸1 در میدان حضور داشــت. قلی زاده روی گل دوم تیمش 
در این بازی پاس گل داد. شارلروا با این برد 51 امتیازی شد و در رده 

سوم قرار گرفت.

دردسر جدید برای فتح اهلل زاده
بدهی 55 هزار دالری استقالل به دو وکیل  

ورزش: پرونده شکایت ســه بازیکن خارجی کم بود حاال سرپرست 
جدید باشــگاه اســتقالل باید خود را برای جنگی حقوقی با دو وکیل 
زبردســت خارجی هم آماده کند. ماجرا از این قرار اســت که باشگاه 
اســتقالل بنا به قراردادهایی که با وکالی خارجی در ماجرای دفاع از 
 CAS پرونده های شــکایتی خود در فیفا و دادگاه بین المللی ورزش
داشت حاال با بدهی 55 هزار دالری به دو وکیل روبه رو است که برای 
پرداخت و تسویه حساب با این دو وکیل هم ضرب االجل تعیین شده 
و نیاز است تا قبل از تاریخ 25 اسفندماه جاری این پول ها واریز شود تا 
باشگاه با شکایت دیگری روبه رو نشود. از همین رو با اضافه شدن این 
55 هزار دالر به پول قبلی که اســتقالل باید تا قبل از 20 اسفندماه به 
طلبکاران خارجی خود از جمله ایســما، منشا و جپاروف بپردازد باید 
گفت علی فتح اهلل زاده با روزها و ساعات بسیار دشواری روبه رو خواهد 

بود که بیرون آمدن از این دیگ جوشان بدهی کار آسانی نخواهد بود.

مهاجری و رد پیشنهاد ماشین سازی
ورزش: در روزهای اخیر بحث بازگشت رضا مهاجری مربی مستعفی 

تیم نساجی به ماشین سازی مطرح شده است. 
تیمی که در هفته های اخیر لیگ برتر از نظر نتیجه گیری اصاًل عملکرد 
خوبی نداشته است. با وجود ارائه این پیشــنهاد دور از ذهن است که 
این اتفاق رخ دهد بــه این خاطر که رضا مهاجــری در تماس یکی از 
باشــگاه های دیگر هم اعالم کرده می خواهد تا آخر فصل اســتراحت 
کند تا ابتدای فصل آینده بدون دغدغه خانواده اش دوباره وارد عرصه 
مربیگری شود. این مربی در فصل جاری به دلیل بیماری آمبولی چند 

هفته ای در بیمارستان بستری شد.

منهای فوتبال

جام حذفی انگلیس
چلسی - لیورپول

سهشنبه 13 اسفند -  23:15 از شبکه سه

جام حذفی انگلیس
شفیلد  ونزدی - منچسترسیتی

چهارشنبه 14 اسفند - 23:15 از شبکه ورزش

جام حذفی ایتالیا
یوونتوس - آث میالن

چهارشنبه 14 اسفند - 23:15 از شبکه سه

جام حذفی آلمان
شالکه - بایرن مونیخ

سهشنبه 13 اسفند -  23:15 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

لیگ برتر بسکتبال 40 روز به تعویق افتاد
ورزش: جلسه سرمربیان و مدیران عامل باشگاه های صعود کرده به مرحله 
پلی آف لیگ برتر بسکتبال مردان برگزار شد که در این جلسه نمایندگان 
باشگاه ها به تبادل نظرات خود پیرامون برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات 

لیگ برتر و محدودیت های پیش رو پرداختند.
در نهایت با توافق باشگاه ها قرار بر این شد مرحله پلی آف لیگ از تاریخ 15 
اسفند به تاریخ 25 فروردین 99 منتقل شود. بازی های پلی آف همچون 
گذشته ۳ از 5 برگزار خواهد شد. ضمن اینکه باشگاه ها تا 15 اسفند فرصت 
دارند اسامی بازیکنان خارجی خود را به کمیته مسابقات و داوران فدراسیون 
بسکتبال ارائه دهند. نکته مهمی که در این جلسه مطرح شد این بود که 
اگر شرایط برگزاری مسابقات با توجه به شیوع کرونا از 25 فروردین 99 
نیز وجود نداشته باشد پرونده لیگ برتر بسکتبال مردان در فصل 99-9۸ 

بسته شود.

احتمال پارگی رباط بانوی المپیکی کاراته
ورزش: ســرمربی تیم ملی کاراته بانوان ایران، آسیب دیدگی حمیده 
عباسعلی را جدی دانست و گفت: به احتمال زیاد با پارگی رباط صلیبی 

مواجه شده است.
سمانه خوش قدم درباره وضعیت حمیده عباسعلی پس از آسیب دیدگی 
در ثانیه های پایانی دیدار فینال رقابت های کاراته وان اتریش برابر حریف 
ایتالیایی اظهار کرد: او برای راه رفتن هم مشکل دارد و با کمک دیگران 
می تواند حرکت کند. قرار است عباسعلی به تهران منتقل شود تا وضعیت 
دقیق او پس از بررسی های پزشکان مشخص شود. امیدوارم بتوانیم او را هر 

چه زودتر در تمرینات تیم ملی به همراه داشته باشیم.

 فرزام: برای حفظ آمادگی
 روئینگ سواران را در اردو نگه داشتیم

ورزش: سرمربی تیم ملی روئینگ ایران گفت: تالش می کنیم در اردو 
هم آمادگی ملی پوشان و هم سالمتی آن ها را حفظ کنیم. افشین فرزام 
درباره تعویق زمان برگزاری مسابقات قایقرانی روئینگ انتخابی المپیک 
بیان کرد: فدراسیون جهانی سه روز پیش اعالم مسابقات انتخابی المپیک 
آسیا در کره جنوبی برگزار نمی شود و از آنجا که مسابقات باید در فضای 
استاندارد و سالمی برگزار شود در حال حاضر سوئیس را به عنوان مقصد 

بعدی عنوان کرده اند. 
او در پاسخ به این پرسش که اردوی ملی پوشان روئینگ تعطیل شده است 
یا خیر گفت: برای اینکه آمادگی ملی پوشان را حفظ کنیم آن ها را در اردو 
نگه داشته ایم چون برگزاری مسابقات انتخابی المپیک  از هفت اردیبهشت 

به اواخر اردیبهشت موکول شده است. 

سرپرست فدراسیون جانبازان و معلوالن:
 برای فوت سیامند

 نمی توانیم کسی را مقصر بدانیم
ایسنا: سرپرست فدراســیون جانبازان و معلوالن درباره عارضه قلبی 
مرحوم ســیامند رحمان اظهار کرد: تا جایی که اطالع دارم وی عارضه 
خاصی از نظر قلبی نداشت اما به خاطر افزایش وزن بیش از حد همیشه 

نگران وضعیت او بودیم.
حمید عباسعلی صمیمی گفت: به دلیل افزایش وزن وی که تقریباً باالی 
200 کیلوگرم وزن داشت خود من به او توصیه می کردم برای چکاپ به 
تهران بیاید تا در بیمارستان خاتم االنبیا یا بقیه اهلل تحت درمان قرار بگیرد، 
اما وی همیشه به من می گفت در حال حاضر فرصتی برای این کار ندارم و 
کار را به تعویق می انداخت. وی ادامه داد: ما هر خواسته ای که رحمان داشت 
را برای او مهیا می کردیم. حتی از ما درخواست کرده بود که اردوهای او به 
صورت غیرمتمرکز برگزار شود و تنها در اردوی آخر که اگر اعزامی وجود 

داشت به تهران می آمد و در اردوها شرکت می کرد. 

کرونا پیاده روی قهرمانی آسیا را لغو کرد
ورزش: کنفدراسیون دوومیدانی آسیا در مکاتبه ای با کلیه کشورهای آسیایی 
مسابقات دوومیدانی 20 کیلومتر قهرمانی آسیا را که قرار بود اسفندماه به 
میزبانی ژاپن برگزار شود لغو کرد. ژاپن برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
و حفظ سالمت ورزشکاران شرکت کننده درخواست لغو مسابقات را داشت. 

زمان و مکان بعدی برگزاری این مسابقات در آینده اعالم می شود.

کاوه: انتخاب پژمان درستکار رفیق بازی نبود
ورزش: مدیر تیم های ملی کشتی آزاد با بیان اینکه پژمان درستکار 
به خاطر تجربه و عملکرد خوب در مربیگری رده باشگاهی و تیم ملی 
ناشنوایان انتخاب شده اســت تأکید کرد: انتخاب او به خاطر رفیق 

بازی نبوده است.
محســن کاوه درباره تغییرات صورت گرفته در کادر فنی تیم های ملی 
نوجوانان و جوانان کشتی آزاد که با انتخاب محمد طالیی به عنوان سرمربی 
تیم نوجوانان و پژمان درستکار به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان همراه بود 
اظهار کرد: در بحث تیم های پایه هم بنده و هم علیرضا دبیر وسواس زیادی 
داشتیم تا بهترین انتخاب ها را داشته باشیم. حقیقتاً چند گزینه داشتیم 
اما در نهایت با بررسی های دقیق، گزینه ها کمتر شد تا اینکه برای انتخاب 

محمد طالیی و پژمان درستکار به جمع بندی نهایی رسیدیم.

استفاده حداکثری رئال از روز بد مسی

رقابت قهرمانی در اللیگا جان گرفت

 اعالم زمان بندی جدید 
لیگ قهرمانان آسیا  در سال 2020

کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از تعویق بازی های منطقه غرب 
و شرق به خاطر ویروس کرونا زمانبندی جدید بازی های لغو 
شده و تاریخ جدید مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا را اعالم 

کرد که به شرح زیر است:
بازی های لغو شده قرار شد در روزهای ۳0 و ۳1 اردیبهشت 
)هفته ســوم(، 6 و ۷ خرداد )هفته چهارم(، 2۷ و 2۸ خرداد 

)هفته پنجم( و ۳ و ۴ تیر )هفته ششم( برگزار شوند.
دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی رقابت ها به روزهای 21 و 
22 مرداد )دور رفت( و ۴ و 5 شهریور )دور برگشت( منتقل 
می شوند. بازی های یک چهارم نهایی در 25 و 26 شهریور 

)دور رفت( و ۸ و 9 مهر )دور  برگشت( برگزار می شوند. 
مرحله نیمه  نهایی نیز 29 و ۳0 مهر )دور رفت( و 6 و ۷ آبان 
)دور  برگشت( برگزار خواهد شد. راه یافتگان به فینال هم 

در همان تاریخ قبلی یعنی 2 و ۸ آذر به مصاف هم می روند.
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سیما و سینما

خبر

 بازیگر سرشناس کشورمان 
نشان معروف فرانسوی ها را به هموطنانش تقدیم کرد

شوالیه شهاب پیشکش به مردم ایران
فارس: شهاب حسینی با انتشار 
یادداشــتی در صفحه شخصی 
خود، نشان شوالیه اش را به مردم 

تقدیم کرد.
شهاب حسینی، بازیگر سینما که 
هفته گذشــته موفق به دریافت 

نشان شوالیه از سفارت فرانسه شد، با انتشار پیامی در صفحه شخصی اش 
آن را به مردم ایران تقدیم کرد.

وی نوشــت: »در راه پــر پیچ و خم زندگی حرفــه  ای این بنده کوچک 
هر رهاوردی حاصل شــد افتخار آن را به یکایک مردم سرزمینم تقدیم 
می کنم. چه آنان که از من نفرت دارند و چه آنان که دوســتم می دارند، 
زیرا من یکایک آنان را از دل دوست می دارم و مأوایی جز میعادگاه اعتال 

و سرافرازیشان نمی شناسم«.

تاالر وحدت میزبان نمایشی درباره حاج قاسم
»ژنرال« ماه رمضان به صحنه می آید

فــارس: نمایش »ژنــرال« به 
نویسندگی و کارگردانی خیراهلل 
انجمن  همــت  به  تقیانی پــور 
تئاترانقــالب و دفاع مقدس ماه 
رمضان 99 به صحنه خواهد آمد.

چنــدی پیش پس از شــهادت 
ناجوانمردانه سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی، انجمن تئاتر انقالب و 
دفاع مقدس گفت برای ادای دین به سیدالشهدای جبهه مقاومت نمایشی 

را با نام »ژنرال« به صحنه تئاتر خواهند برد.
این نمایش که به نویسندگی خیراهلل تقیانی پور آماده شده، گویا قرار است 
در تاالر وحدت به صحنه برود. تقیانی پور، نویســنده، بازیگر و کارگردان 
تئاتر تاکنون نمایش های زیادی را در تهران و شهرستان ها روی صحنه 
برده و موفق به اخذ جوایز متعددی از جشــنواره های داخلی تئاتر ایران 
شده است. به تازگی نیز نمایش بوقلمون او  در تماشاخانه ایرانشهر روی 

صحنه بود که به دلیل تعطیالت شیوع ویروس کرونا ابتر باقی ماند.
حمید نیلی، مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس ضمن تأیید این 
خبر گفت: مذاکراتمان با  تاالر وحدت را انجام دادیم و اگر مشکلی پیش 
نیاید، این نمایش شــب های ماه مبارک رمضان پس از افطار به صحنه 

خواهد رفت.
وی عنوان کرد: این نمایش ادای  دینی ناچیز از سوی هنرمندان و خانواده 

بزرگ تئاتر کشور به ساحت این فرمانده بزرگ و دوست داشتنی است.

پیام مجید مجیدی در روزهای شیوع کرونا
سیما و سینما: مجید مجیدی 
کــه چنــدی پیــش فیلمش 
»خورشید« در سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر برگزیده شد، با 
انتشار متنی با قدردانی از زحمات 
کســانی که در خط مقدم جبهه 
مبارزه با کرونا حضــور دارند، از 

روزی نوشــت که مردم در کنار هم روزهای گذر از این بیماری را جشن 
خواهند گرفت.

به گزارش ایســنا، در متن نامه مجید مجیدی آمده اســت: »این بار 
با کرونا، در نگاه اول ســایه ترس، وحشــت و نگرانی است و به ظاهر 
هرچه جلوتر برویم انگار این نگرانی بیشــتر و بیشتر می شود! اما این 
یک روی ســکه اســت و روی دیگر ســکه همدلی، ایثار، فداکاری و 
گذشــت آن هم در حد اعالی خودش، یعنی از جان خود گذشــتن 
برای نجات یک هموطن و در خط مقدم این جبهه، جامعه پزشکی ، 
پرستاران و کادر درمانی و همه گروه هایی که به نوعی با این عزیزان 
پیوند دارند، دســت تک تک این عزیزان را می بوسیم. این ها حماسه 
می آفرینند، همانند رزمندگان جان بر کفی که هشت سال از خاک و 
ناموس کشور عزیزمان دفاع کردند. جامعه پزشکی، پرستاران و کادر 
درمانــی امروز دوباره به این واژه ها جــان دادند و غبارروبی کردند از 
واژه های ایثار، فداکاری و گذشــت و مطمئن باشید شما عزیزان که  
همیشــه جایگاه اجتماعی تان محترم بوده، ولــی این  بار قلب مردم 
ایران را تســخیر خواهید کرد. شــک ندارم ما مردم بزرگ ایران این 
مشکل را هم همانند همه مشکالت جمعی دیگر، با همدلی، همراهی 
و ایمان پشــت سر خواهیم گذاشت و پس از این روزها، روزهای گذر 
از این بیماری را در کنار هم جشن خواهیم گرفت. کوچک همه شما 

مجید مجیدی«.

 رقابت یک مستند ایرانی 
با مستندهای حیات وحش دنیا

تسنیم: مســتند »در گــرداب 
انقــراض« بــه عنــوان تنهــا 
نماینــده ایــران در روز جهانی 
حیات وحش در سازمان ملل به 
نمایش درمی آیــد و به رقابت با 
مستندهای مشهور حیات وحش 

دنیا می پردازد.
به نقل از روابط عمومی مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربی، 
دبیرخانه کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر انقراض 
)CITES( و برنامه توســعه ســازمان ملل متحد )UNDP( در کنار 
جشنواره بین المللی جکســون هل، از آثار بخش نهایی فیلم روزجهانی 

حیات وحش رونمایی کردند.
داوران، فیلم سازان حرفه ای و دانشمندان از سراسر جهان، فینالیست ها را 

از میان آثار کشورهای مختلف دنیا انتخاب کردند.
فیلم های مستند منتخب طی مراسمی در مقر اصلی سازمان ملل متحد 
در نیویورک، در یک رویداد مهم و در روز سه شنبه 3مارس 2020 )13 
اســفند 1398( اعالم می شوند تا در روز جهانی حیات وحش در آنجا به 

نمایش درآیند.
فیلم مســتند »در گرداب انقــراض« به کارگردانی فتــح اهلل امیری و 
تهیه کنندگی مشترک باقر نظامی و فتح اهلل امیری، به عنوان تنها نماینده 

ایران در بین فینالیست ها حضور دارد. 
این فیلم به وضعیت گونه به شدت در خطر انقراض یوزایرانی، سوءمدیریت 

و تهدیدات آن در ایران پرداخته است.

 ســیما و ســینما/  زهره کهندل  مراسم 
اختتامیه جشــنواره فیلم برلیــن 2020 برگزار 
شــد و هیئت داوران بخش مسابقه بین الملل که 
ریاســت آن را »جرمی آیرونز«بازیگر بریتانیایی 
بر عهده داشــت، فیلم »شــیطان وجود ندارد« 
تازه ترین ساخته محمد رسول اف را به عنوان برنده 
جایزه خرس طالیی بهترین فیلم معرفی کرد و 
براساس آنچه پیش بینی می شد خرس برلین به 
فیلمساز ممنوع الکار ایرانی رسید که به دلیل حکم 
ممنوع الخروجی وی، باران رسول اف به نمایندگی 
از پدرش جایزه را دریافت کرد. جشنواره بین المللی 
فیلم برلین از سال 19۵1 کار خود را آغاز کرد و 
از همــان زمان تاکنون این جشــنواره به عنوان 
سیاسی ترین جشــنواره در میان جشنواره های 
فیلم در سراسر جهان شناخته می شود. با سعید 
مستغاثی، منتقد سینمایی درباره این انتخاب و 
دالیل جایزه دادن این جشنواره به فیلم رسول اف 
گفت وگو کردیم. وی درباره اینکه گفته می شود 
جشنواره برلین یک جشنواره سیاسی و ضدایرانی 
اســت، می گوید: سال گذشــته دبیر سابق این 
جشنواره در کنفرانس مطبوعاتی به صراحت اعالم 
کرد جشنواره برلین یک جشنواره سیاسی است و 
واقعاً نمی دانم چرا بعضی از دوستان داخل کشور 
اصرار دارند که این جشنواره سیاسی نیست. سال 
گذشته این جشنواره فیلم ایرانی نداشت و امسال 
هم اعالم کرد فیلم هایی را از ایران پذیرش می کند 

که مجوز رسمی پخش ندارند.
به گفته وی، جشــنواره برلین در مقایســه با دو 
جشنواره خواهرخوانده اش یعنی »ونیز« و »کن« 
از اعتبــار پایین تری برخوردار اســت. نگاهی به 
فهرســت هیئت داوران اثباتی بر این مدعاست. 
مثالً »جرمی آیرونز« رئیس هیئت داوران این دوره 
از جشــنواره یک بازیگر از رده خارج شده است، 
برخالف جشــنواره کن که رئیس هیئت داوران 
آن یک کارگردان اســت، ولی جشنواره برلین از 

پایین ترین سطح داوری برخوردار است.

 یک جشنواره سیاسی ضدایرانی
مســتغاثی با بیان اینکه فیلم های برگزیده این 
جشــنواره چندان در جهان مطرح نمی شــوند، 
خاطرنشان می کند: جشنواره ونیز به فیلم »جوکر« 
جایزه می دهد، فیلمی که در اسکار مطرح می شود 
یا جشنواره کن سال گذشته به »انگل« جایزه داد 
که در اسکار هم جایزه گرفت، ولی جشنواره برلین 
سال گذشته به فیلم »مترادف ها« که یک فیلم 
اســرائیلی بود جایزه داد، اما این فیلم در هیچ جا 
مطرح نشد، همچون فیلم های دیگر منتخب این 

جشنواره.
وی ادامــه می دهــد: این جشــنواره بــه دلیل 
سیاســی بودن، اعتبار خودش را از دســت داده 
است. ضمن اینکه امسال هیئت مدیره جشنواره 

برلیــن تغییر کرد و »کارلو شــاتریان« مدیریت 
این جشــنواره را برعهده گرفت که پیش از این 
مدیر جشنواره لوکارنو بود و گفته بود به هیچ وجه 
فیلم هــای ایرانی را بــه جشــنواره لوکارنو راه 
نمی دهم. وی به سیاست های ضدایرانی مشهور 
بود، اما چنین فردی اجــازه پذیرش چند فیلم 
ایرانی را در جشنواره برلین می دهد، این موضوع 

موجب تعجب کارشناسان و منتقدان شده بود.
این منتقد عنوان می کند: با وجود اینکه بسیاری 
فکر می کردند سیاست های جشنواره برلین تغییر 
خواهد کرد، شــاتریان اعالم کرد سیاســت ها را 
تغییر نمی دهیم و روی دو مشخصه سیاسی بودن 

و نمایش های مردمی تأکید داشت. 
وی با بیان اینکه حدود 80درصد از فیلم های 
جشــنواره برلیــن، فیلم هایی بــا موضوعات 
سیاسی است، توضیح می دهد: نشریه »ایندی 
وایــر«10 فیلم را انتخاب کــرده بود که فیلم 
محمد رســول اف در جایگاه نهم این فهرست 
قرار داشت. فیلم هایی همچون »خواهر کوچک 
ما« یــا دیگر فیلم های منتخــب منتقدان در 
فهرست برگزیدگان جایی نداشت. حتی جایزه 
منتقدان هم به فیلم دیگری رسید. منتقدانی 
که فیلم »شــیطان  وجــود نــدارد« را دیده 
بودند اثر رســول اف را فیلمی کشدار توصیف 
کردند که گرفتار شعارزدگی شده است. البته 
فیلم های رسول اف معموالً فیلم هایی شعاری با 

ساختارهای ضعیف و دم دستی هستند.

 اگر ممنوع الخروج نبودند 
جایزه نمی گرفتند

مســتغاثی می گوید: اگر فیلم جعفرپناهی سال 
گذشته خرس برلین می گیرد، دارد نان نبودنش را 
می خورد. اگر در جشنواره حضور می داشت جایزه 
به او نمی رسید، این اتفاق امسال برای رسول اف 

رخ داد. 
وی می افزاید: جعفر پناهی محکوم شــده 6سال 
فیلم نسازد، ولی در این سال ها 10 فیلم ساخته 
یا محمد رسول اف که ممنوع الکار است، در یک 
سال سه فیلم می ســازد. این چه ممنوع الکاری 
است؟ اگر مسئله ممنوع الخروجی این افراد نبود، 
آن ها اصالً جایزه نمی گرفتند و شــاید فیلمشان 

به این جشــنواره ها راه پیدا نمی کــرد. این افراد 
پــول آن  طرف و امکانات و اعتبارات این طرف را 
می گیرند و فیلم می سازند، در این بین هم با حکم 

ممنوع الخروجی شان مظلوم نمایی می کنند. 
به باور وی، این شرایط برای این آدم ها تبدیل به 
دکان شده، اینکه محکوم شوند و به جشنواره های 
خارجی نروند تا 80 درصد شــانس بردن جایزه 

برایشان تضمین شود. 
این منتقد سینمایی می گوید: رفتن یا نرفتن این 
کارگردان ها به چنین جشنواره های سیاسی چه 
سودی به حال مملکت ما دارد؟ رسول اف امسال 
سه فیلم ساخته است، فیلم هایی که با مجوز در 
ایران فیلم برداری شده، چه کسی به این فیلم ها 
مجوز داده اســت؟ اگر این کارگردان حکم دارد 
که فیلم نســازد، چطور فیلم می سازد و آن طرف 
هم جایزه می گیرد؟ این جشنواره ها منتظرند به 
فیلم های ضدایرانی جایزه بدهند. خودشــان هم 
می دانند که فیلم هایشان را نه برای مخاطب که 

برای جشنواره های خارجی می سازند.
وی دربــاره اینکه فیلم »شــیطان وجود ندارد« 
تولید مشــترک آلمان، جمهوری چــک و ایران 
است، می گوید: این فیلم از جشنواره »ملبورن« 
فاند گرفتــه یعنی پول هایی را برای مشــارکت 
می گیرند. فانــد در واقع نوعی باج اســت. مثاًل 
جشنواره هامبورگ به فیلم »یلدا« فاند داد و این 
فیلم با وجود اینکه سال 2018 ساخته شده، ولی 
در جشنواره برلین امسال قرار می گیرد، دلیلش 

هم فاندی اســت که شهرداری هامبورگ به این 
فیلم داده است.

 فیلم هایی با تاریخ مصرف محدود
مستغاثی معتقد است: اگر تمام این حلقه ها را کنار 
هم بگذارید، فاندهای خارجی، دبیری جشنواره 
توســط یک فرد ضدایرانی و موج رسانه ای روی 
ممنوع الخروجی رسول اف، همه این ها موجب شد 
فیلم »شیطان وجود ندارد« خرس برلین بگیرد. 

وی با اشاره به سخنان یکی از منتقدان خارج که 
ممنوع الخروجی رسول اف حدود 60-70درصد از 
جایــزه اش را تضمین کرده بود، می گوید: چطور 
کسی که ممنوع الکار است، با مجوز فیلم می سازد 
و فیلمش در جشــنواره های خارجی حضور پیدا 
می کند؟ در حالی که ممنوع الخروجی او، جایزه را 
برایش تضمین می کند. اگر برود موج مظلوم نمایی 
محور او شــکل نمی گیرد تا صندلی اش را خالی 

بگذارند و برایش مرثیه سرایی کنند.
وی اضافــه می کند: کارکردهای سیاســی این 
جشنواره تاریخ مصرف محدودی دارد. مثالً با وجود 
حمایت های زیادی که از جعفر پناهی می شود، اما 
کارگردان مطرحی در جهان نیست. در واقع چند 
روز با این جوایز علیه جمهوری اسالمی تبلیغات 
می کننــد و بعد تمام می شــود. به همین دلیل 
فیلم های جشنواره برلین در دنیا مطرح نمی شود، 
چون این فیلم ها، ساختار درستی ندارند و صرفاً 

پروپاگاندایی محور آن شکل می گیرد.
به گفته این منتقد ســینمایی، اغلب فیلم هایی 
که در جهان مطرح می شــوند به جشنواره های 
ونیز و کن می آیند به طوری که جشــنواره ونیز 
پیش درآمد اســکار است. هر جشــنواره ای برای 
خودش کارکردی دارد، اما سیاسی بودن جشنواره 
برلین بر سایر وجوه هنری آن می چربد. سیاست 
جهانی امروز، ضدایران است و این جشنواره هم 
سیاســت ضدایرانی را پیش رو دارد در حالی که 
جشنواره ونیز و کن آنچنان سیاسی نیستند یا به 
این عریانی، مدیر جشنواره اش نمی گوید سیاسی 

هستیم. 
مستغاثی در پایان یادآور می شود: جشنواره برلین 
هر ســال جایزه »آلفرد باوئر« را در قالب خرس 
نقره ای برلین اهدا می کرد، اما امسال گفتند این 
فرد فاشیســت بوده و این جایزه را حذف کردند. 
یعنی در این سطح، جشنواره سیاسی است. وقتی 
دبیر جشــنواره جیمی آیرونز را به عنوان رئیس 
هیئت داوران معرفی کرد، بســیاری به او حمله 
کردند، چون این بازیگر عقاید ضدزن دارد. یکی 
از منتقدان در مقاله ای نوشته بود جایزه ای که از 
این هیئت داوران دربیاید، نتیجه نظر هیئت داورانی 
خواهد بود که رئیس آن یک مرد سفیدپوســت 
مســن با عقاید ارتجاعی اســت، دقیقاً »جیمی 

آیرونز«.

برش

 6 شده  محکوم  پناهی  جعفر 
این  در  ولی  نسازد،  فیلم  سال 
سال ها 10 فیلم ساخته یا محمد 
است،  ممنوع الکار  که  رسول اف 
در یک سال سه فیلم می سازد. 
است؟  ممنوع الکاری  چه  این 
این  ممنوع الخروجی  مسئله  اگر 
جایزه  اصالً  آن ها  نبود،  افراد 
نمی گرفتند و شاید فیلمشان به 
این جشنواره ها راه پیدا نمی کرد

ایسنا: فیلم »سونیک خارپشــت« در حالی در صدر 
فروش گیشــه بین المللی ســینما قرار گرفت که با 
ترس از ویــروس کرونا، همچنان میــزان مخاطبان 
ســینما رو به کاهش اســت. فیلــم علمی-تخیلی و 
فانتزی »سونیک خارپشت« به کارگردانی جف فاولر 
با فروش 26/8میلیون دالر برای سومین هفته پیاپی 
در صدر جدول فروش هفتگی گیشه بین المللی قرار 
گرفت، گرچه اکران این فیلم در چین و ژاپن به سبب 
شــیوع ویروس کرونا همچنان تاریخ مشخصی ندارد، 
فروش بین المللی قسمت جدید »سونیک« افزون بر 

137میلیون دالر اســت.  انتظار می رفت کره جنوبی، 
پنجمیــن بازار بزرگ فروش فیلم های ســینمایی در 
جهان پس از موفقیت تاریخی اخیر با فیلم »اَنگل« در 
جوایز اسکار، افزایش فروش چشمگیری در سالن های 
ســینمایی تجربه کند، اما ویروس کرونا موجب شد 
چندین فیلم کمتر از انتظارات در گیشــه این کشور 
آسیایی فروش داشته باشند.  خبر شیوع این ویروس 
که همزمان با سال نوی چینی به صورت رسمی اعالم 
شــد ، در همان روزهای نخست به تعطیلی 70 هزار 
سالن ســینما در چین انجامید و نیمی از سینماهای 

ایتالیــا نیز برای مقابله با شــیوع این ویروس تعطیل 
شدند.  فیلم »مرد نامرئی« که در اولین هفته نمایش 
خود در سینماهای آمریکا با فروش 29 میلیون دالری 
پرفروش ترین فیلم هفته نام گرفت، در گیشه بین المللی 
نیز 20میلیون دالر از محل اکران در ۴7 کشور کسب 
کرد و فروش جهانی خود را در هفته نخست اکران به 
۴9 میلیون دالر رساند. این فیلم که در ژانر سینمای 
وحشت ساخته شده و گفته می شود تنها 7 میلیون دالر 
هزینه تولید آن بوده در آخر هفته میالدی که گذشت 
2/9میلیون دالر در بریتانیا، 2/2میلیون دالر در فرانسه، 

1/8میلیون دالر در مکزیک و 1/2میلیون دالر در آلمان 
به عنوان بهترین بازارهای خارجی اش فروخت. 

فیلــم ماجراجویانه »دولیتل« با فــروش 7/۴میلیون 
دالری در ســینما مجموع فروش جهانــی خود را به 
217 میلیون دالر ارتقا داد و درام جنگی »1917« نیز 

تاکنون به فروش جهانی 206/۵دست یافته است. 
»آوای وحش« که اقتباسی از رمان معروف نوشته »جک 
لندن« اســت هم در دومین هفته اکران 2۴/2میلیون 
دالر بــه فروش جهانی خود افــزود تا مجموع فروش 

79/3میلیون دالر را تا به امروز ثبت کرده باشد.

 گیشه  های
 سینمای جهان 
تحت تأثیر کرونا

سینما

تلویزیونچهره خبر

دکتر مجید شاه حسینی:

»کرونا« بیشتر یک بمب عملیات روانی است
از تعطیلی موقت»عصر جدید« تا لغو ساخت »خندوانه« 

کدام برنامه ها به نوروز می رسند؟
سینماپرس: دکتر مجید شاه حسینی از استادان برجسته در 
حوزه سینما و رسانه، جدیدترین اظهارنظر رسانه ای خود را 
معطوف به شرایط حاضر کشور کرد و پیرامون ضرورت حفظ 

آرامش فضای روانی جامعه در شرایط کنونی گفت.
دکتر مجید شاه حسینی در تحلیل رسانه ای شرایط کنونی 

کشور بیان کرد:
هر اپیدمی ای صرف نظر از وجود داروی آن، کشور محل وقوع، 
فصل، اقلیم و... قوانینی دارد. اولین مرحله هر اپیدمی مرحله 
پنهان  بودن، مرحله دوم اوج فعالیت و مرحله ســوم افول 
است. اگر این مراحل کامالً منطقی وجود نمی داشت تا امروز 
جمعیتی بر زمین نمی ماند! علت تمام توصیه های بهداشتی 
هم این اســت که در مرحله اوج فعالیت آسیب کمتری به 
جامعه وارد شــود. این آسیب ها شامل بیمارشدن، نگرانی 
اطرافیان، درگیری کادر پزشــکی و در بدترین حالت مرگ 

است.
توصیه متخصصان برای افراد ســالم، تنها شستن صحیح 
دست هاست و حتی توصیه ای به استفاده از ماسک ندارند. 
حتی استفاده افراطی از مواد ضدعفونی و گندزدا خطراتی 
از جمله مقاوم شدن میکروب در برابر مواد ضدعفونی، ایجاد 

حساسیت برای بدن و... به همراه دارد.
توجه داشته باشید بسیاری از افراد جامعه بیماری را می گیرند 
بدون اینکه حتی متوجه شوند. صرفاً با مکانیزم دفاعی بدن، 
بیمــاری را دفع می کنند. این بیماری در کنار بیماری های 
زمینه ای دیگر مانند مشکالت تنفسی، ایدز، دیابت و... ممکن 
است بروزاتی  داشته باشد. حتی اگر ریه افرادی شدیداً درگیر 
شود با رســیدگی به موقع و اکسیژن رسانی صحیح پس از 

دوره کوتاهی بهبود پیدا می کنند و مرخص می شوند.
در ســوی دیگر رشته ای به نام اپیدمیولوژی داریم که جدا 
از طب عفونی است. وظیفه متخصصان این عرصه توجه به 
مسائل روانی جامعه است. بیش فعالی ذهن مردم درباره یک 
پدیده خیلی خطرناک تر از خود آن پدیده اســت، بنابراین 
چنین مواقعی متخصصان اپیدمیولوژی باید به داد جامعه 

برسند.
کرونا خطرناک تر از آنفلوانزا نیست، اما سرعت نشر باالیی 
دارد. بیشتر یک بمب عملیات روانی است. حتی اسمی هم 
که برایش انتخاب کرده اند، اسمی دهان پر کن است و از این 
ویروس یک سلبریتی ترسناک ساخته اند. متخصصان عفونی 
آن قدر که جامعه از نگرانی این بیماری ملتهب شده است، 

نگران نیستند.

در شــرایط مشــابه امروز، خطراتی ماننــد خوددرمانی با 
آنتی بیوتیک ها، قارچ های خاص و با الگوهای عجیب علفی 
مردم را تهدید می کند. از طرفی اجناس مانده در انبارهای 
برخی با این شایعات نقد می شود. متأسفانه در این شرایط 
مردم به آزمایشگاه مشتی سودجو تبدیل می شوند. همچنین 
اسیر صف های طوالنی می شوند که خود آن موجب شیوع 
بیماری است. اگر حساسیت ها خیلی بیش ازحد زیاد شود، از 

جایی مردم دچار فاز بی تفاوتی خواهند شد.
شایعات هم در این وضعیت جامعه را بیشتر نگران می کند. 
از شایعات مربوط به طلبه های چینی حوزه علمیه قم و آغاز 
شیوع از مسجد جمکران تا تشکیک در آمار رسمی مسئوالن 
وزارت بهداشــت، کامالً روشــن می کند که ما اسیر یک 
عملیات روانی سنگین هستیم نه صرفاً یک بیماری واگیردار. 
احتمال تولید هدفمند این ویروس بسیار قوی است و نباید 
از این گزاره مغفول باشیم. بنابراین عناصر فرهنگی می توانند 
با فعالیت به موقع، شایعات را کم اثر و به آرامش روانی جامعه 

کمک کنند.
متأسفانه مردم از ترس مرگ به سمت مرگ می روند. تلفات 
جاده ای ما بسیار بسیار بیشتر از تلفات این ویروس است، ولی 
گاهی مشاهده می شود که مردم از ترس این ویروس راهی 
جاده می شوند. مثال خوب این مطلب قیاس تلفات هوایی و 
زمینی است. اگرچه درصد تلفات زمینی چندین و چند برابر 
تلفات هوایی است، ولی وقتی یک حادثه هوایی رخ می دهد، 

موج ترس بیشتری ایجاد می کند.
توصیه ما این اســت که عموم مردم از بازارگردی های شب 
عید بپرهیزند تا این ویروس از مرحله اوج فعالیت)پیک( به 
مرحله افول نزدیک شــود. در این شرایط بهترین کار برای 

عامه، ماندن در خانه است نه مسافرت.

سیما و سینما: احسان علیخانی با اشاره به ویروس کرونا 
که منجر به تعطیلی موقت ضبط »عصر جدید« شــده، 

توضیحاتی را ارائه کرد. 
احســان علیخانی، کارگردان و مجری »عصر جدید« در 
آستانه شروع فصل دوم که از شنبه 17اسفند ماه پخش 
خودش را آغاز می کند، درباره تعطیلی موقت ضبط این 
برنامه توضیحاتــی را ارائه کرد. وی گفت: تماشــاگران 
زیادی ثبت نام کرده بودند، اما طبق دســتورعمل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توصیه مدیران شبکه 
سه سیما و نگرانی عوامل برنامه تصمیم بر آن شد تا ضبط 

برنامه موقتاً متوقف شود. 
پیگیری ها نشــان می دهد با صحبت هــا و توضیحات 
سیدمرتضی میرباقری، معاون سیما که اعالم کرد  برای 
حفظ سالمتی این عزیزان در کنار هر برنامه تولیدی و 
سریال یک پزشک ویژه با امکانات تشخیصی و درمانی 
در نظر گرفته شــده و ســالمت همــکاران عزیزمان و 
حاضران دائم رصد می شــود؛ برنامه »عصر جدید« هر 
چه زودتر به روال عادی ضبط خودش برخواهد گشت. 
البتــه به تعبیر یکــی از عوامل این برنامــه تلویزیونی 
بستگی به شــرایط دارد، اما تمام تالشمان را می کنیم 
کــه مردم در ایام نوروز »عصر جدید« را ببینند. با رفع 
مشــکالت و مراقبت های الزم پزشکی، با ضبط فشرده 

حتی در ایام نوروز، کار را برسانیم. 
»عصر جدید« از روز شــنبه 17 اســفند ماه که پخش 
خودش را شــروع می کند، چهار قسمت را پیش از عید 
نــوروز روی آنتــن می برد و بقیه در ایــام نوروز پخش 
خواهد شــد. تاکنون هشت قســمت ضبط شده که 6 
قسمت آن با تماشاگر و دو قسمت بدون تماشاگر بوده 

است.
برنامه»اتفــاق« با اجرای رضا رشــیدپور هم در حالی 
از این هفته روی آنتن شــبکه ســه می رود که تنها دو 
قســمت از آن تا پایان سال پخش می شود و پس از آن 

احتماالً تا روز 1۴ فروردین در کنداکتور قرار ندارد.
برنامه»اتفاق« با اجرای رضا رشــیدپور و تهیه کنندگی 
محمدرضا رضاییان، جدیدترین برنامه تولیدی شــبکه 
سه سیماست که پیش از این خبرهایی مبنی بر ضبط 
آن در حضور ۵00 تا 700 تماشاگر در استودیو منتشر 

شده بود.
این برنامه احتماالً از این هفته جمعه روی آنتن می رود 

و تــا پیــش از نــوروز 99 دو قســمت از آن به پخش 
می رسد.

تاکنون چند قسمت از این برنامه تصویربرداری شده  و 
بــه همین دلیل هر چند ضبــط آن به دلیل مواجهه با 
چالش کرونا و عدم امکان حضور تماشاگران در استودیو 
متوقف شــده است تا شــرایط برای ضبط دوباره مهیا 
شود، اما مشــکلی برای پخش در قسمت های ابتدایی 

نخواهد داشت.
دو قســمت از این برنامه به صورت عیدانه ضبط شده، 
اما پــس از پایان تعطیالت 13روزه عید نوروز 99 و در 
روزهای 1۴ و 1۵ فروردین روی آنتن شــبکه سه سیما 

می رود.
کارگردانــی برنامــه »اتفاق« را ســیاوش صفاریان پور 
برعهده دارد. این برنامه هم قرار اســت رویکردی علمی 

در گفت وگو با میهمانان داشته باشد.
دیگر برنامه تلویزیونی که تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا 

قرار گرفته برنامه »خندوانه«است. 
به گزارش خبرگزاری ها رامبد جوان پستی را در صفحه 
اینستاگرام خود منتشر و در آن اعالم کرد: ساخت سری 
جدید برنامه خندوانه را به جای نوروز، به وقت دیگری 
موکول کرده اســت.  از آن جایی که صدا و سیما  پس 
ازاینکــه اغلب مردم در خانه های خــود در قرنطینه به 
سر می برند در تالش است تا با پخش برنامه های مفرح 
از رســانه ملی بتواند شــادی را به نحوی به خانه های 
مردم بیاورد، لغو ســاخت پربیننده ترین مجموعه شاد 
تلویزیونی این گونه از سوی سازنده موجب واکنش های 
کاربران مجازی شده است. این کاربران انتقادهایی را به 

این حرکت رامبد جوان وارد کرده اند.

درباره پشت پرده اعطای جایزه خرس برلین به فیلم »شیطان وجود ندارد« ساخته محمد رسول اف

ممنوع الخروج شو، جایزه ببر!
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