
رقص بیل و کلنگ
»میثم مطیعی« در صفحه اینستاگرامش 
یادداشــتی را منتشــر کرده است: »در 
میانه اخبار متعدد از کرونا و افزایش آمار 
مبتالیان به این ویروس، کمتر کسی به 
زلزلــه آذربایجان غربــی به خصوص در 
شهرستان خوی و منطقه قطور پرداخت. 
در ایام چالش رقص ســلبریتی هایی که 
همواره به چرخاندن زبان اکتفا می کنند و با فسفر سوزاندن فراوان به راه حل 
جدیدی برای مشکالت مردم رسیدند! اما طلبه های حوزه علمیه خوی آستین 
همت باال زدند و به کمک زلزله زدگان شتافتند... چالش رقص بیل و کلنگ 
جهادگران در مقابل چالش رقص سلبریتی ها نشان داد که شادی واقعی، در 

زدودن غبار غم و اندوه از چهره مردم است«.

مأموریت داشت
پیش از این »ایلهان عمر« نماینده کنگره 
آمریکا در توییتی نوشته بود: ما باید تحریم 
ایران را پیش از مرگ انســان های بیشتر 
تعلیق کنیم. »علی علیزاده« تحلیلگر سیاسی 
ساکن لندن که مدت هاست دارد آن طرف 
آب، پنبه شبکه های ضد ایرانی و مرتبطان 
با آن ها را می زند، با اشاره به این ماجرا در 
توییتر نوشته است: »حاال فهمیدی چرا »مصی علی نژاد« مأموریت داشت یک 
سال گذشته ده ها بار به ایلهان حمله و با هوچیگری و دروغگویی، او را مدافع 
سرکوب زنان ایرانی معرفی کند؟ حجاب بهانه است، اصِل ایران نشانه است«.

مگه مجبوری؟
البته موج اعالم ابتالی فالن مســئول یا 
مسئول زاده به کرونا، کمی فروکش کرده 
اما اخبار راســت و دروغ ابتالی مسئوالن 
فعلی و سابق به کرونا کماکان در فضای 
مجازی داغ است. سید حسین حسینی، 
مجری تلویزیون در صفحه شخصی خود 
در توییتر درباره خبر ابتالی یک مسئول به 
کرونا نوشت: »عیسی کالنتری، معاون رئیس جمهور در پشت صحنه برنامه گفت، 
یکی از افرادی که خبر ابتالیش به کرونا خیلی پرسروصدا بود و برای خبرنگارها 
حاشیه داشت اصالً کرونا نگرفته! در واقع بعضی ها خودشان را قرنطینه می کنند 
که کرونا نگیرند! خب این بد نیست ولی مگه مجبوری ابتکار این طوری بزنی«!

باالخره تکذیب شد
بعد از اعالم دســت به کار شدن قرارگاه 
بهداشــتی امام رضا)ع( بــرای مبارزه با 
کرونا، نخســتین خبرهایی که ســر از 
فضای مجــازی در آوردند، اخبار مربوط 
به قرنطینه تهران بودند. خبری که پس 
از یکی دو بار تأیید باالخره تکذیب شــد. 
وزیر  مشــاور  وهــاب زاده  دیروزعلیرضا 
بهداشت در توییتر نوشت: »در مصوبات جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا خبری 
از تعطیلی پمپ های بنزین ، فروشگاه های مواد غذایی و قرنطینه تهران نبود 
و مشخص شد تمام این اخبار کذب است. لطفاً اخبار را تنها از منابع رسمی 

دنبال کنید. استرس و نگرانی احتمال ابتال به بیماری را افزایش می دهد«.

 قدس زندگی برپایه آخرین آمار، تا االن حدود 150 
و  مبتال شده اند  کرونا  ویروس  به  در جهان  نفر  هزار 
بیش از 5 هزار نفر از آن ها در مقابل این ویروس تسلیم 
شده اند. وضعیت ایراِن خودمان را کم و بیش می دانید اما 
متخصصان می گویند اگرچه کرونا در کشورهایی مثل 
چین و کره جنوبی، تقریباً مهار شده و آمار مبتالیان به 
آن روند نزولی پیدا کرده، ولی اوضاع در سایر نقاط جهان 
تفاوت دارد. بمب کرونا به تازگی در اروپا منفجر شده و 
آمریکا هم چند صباحی بیشتر نیست که با کرونا درگیر 
شده است. پای این ویروس کشنده اما هنوز به قاره 
آفریقا و سایر نقاط کره زمین باز نشده است. به همین 
خاطر است که موجی از ترس و وحشت سرتاسر کره 
زمین را فرا گرفته و مردم خودشان را به هر دری می زنند 
تا اطالعات بیشتری از جزئیات این ویروس ناشناخته 
بدست بیاورند. همین موضوع سبب شده بازار شایعه های 
کرونایی در فضای مجازی و حتی رسانه های رسمی داغ 
شود. موج اطالعات نادرست درباره کرونا حاال تمام دنیا 
را فرا گرفته و سازمان جهانی بهداشت نام این پدیده 
غلط«  اطالعات  رواج  »پدیده  همان  یا  را»اینفودمیک« 
گذاشته است. موضوعی که سازمان جهانی بهداشت 
معتقد است به مراتب خطرناک تر از خود کروناست! 
اطالعات غلط در بسیاری از موارد می تواند با جان آدم ها 
بازی کند یا فشار روانی را به قدری در جامعه باال ببرد 
که مردم دچار سردرگمی شوند. سازمان جهانی بهداشت 
برای این وضع، جامعه آمریکا را مثال زده است که در 
حال حاضر با شایعه انتشار ویروس توسط آسیایی های 
مقیم آمریکا دست و پنجه نرم می کند. جو روانی علیه 
آن قدر  چینی ها  به خصوص  تبار،  آسیایی  مهاجران 
در آمریکا باال گرفته که بستر سوءاستفاده گروه های 
و  شده  فراهم  کشور  این  در  دیگر  یک بار  نژادپرست 
میلیون ها آسیایی مقیم آمریکا، درحال حاضر با فشار 
شدید فضای مجازی و رسانه های افراطی دست و پنجه 

نرم می کنند.

   شبکه های اجتماعی قول دادند
»پدیده شیوع اطالعات نادرســت« آن قدر جدی شده 
که فیس بوک، توییتر، یوتیــوب و تیک تاک، همگی 
اعالم کرده اند تمام تالششــان را می کنند تا از طریق 
نرم افزارهایشان اطالعات حقیقی و درست منتشر شود. 
مدیران این شبکه های اجتماعی همچنین قول داده اند 
اطالعات نادرست را از بستر نرم افزارهایشان پاک کنند. 
به عنوان مثال، توییتر یک نشاِن هشدار را در قالب این 
شبکه اجتماعی فعال کرده که وقتی کاربران از عنوان 
ویروس کرونا اســتفاده و یا در مورد آن جســت وجو 
می کنند، به آن ها لینکی داده می شــود که آن ها را به 
وب ســایِت »مراکز پیشگیری و کنترل بیمارِی ایاالت 
متحده آمریکا« متصل می کند تا بتوانند صحت اطالعات 
منتشر شده را از طریق سایت رسمی و دولتی کشورشان 
پیگیری کنند. با این همه اما تالش هایی که از ســوی 
شبکه های اجتماعی انجام شده اند، نتوانسته اند از شیوِع 
اطالعات غلط و گمراه کننده در عرصه فضای مجازی 
جلوگیری کنند.به گفته ســایت »وکس« که این روزها 
حســابی برای جلوگیری از اطالعات غلط درباره کرونا، 
ســنگ تمام گذاشــته، در کنار تمام شایعه های ریز و 
درشــتی که این روزها فضای مجازی را در برگرفته اند، 
پنج شــایعه در تمام دنیا مشــترک اند. این شایعه ها 
آن قدر در فضای مجازی دســت به دست شده اند که 

خبرگزاری های رسمی هم به آن ها پرداخته اند. به همین 
خاطر این شــایعه ها به شکل خبر رسمی درآمده اند و 

مردم را در سرتاسر دنیا حسابی ترسانده اند.

  کرونا 65 میلیون نفر را می کشد!
اگر همین االن هشتگ کرونا را به انگلیسی دنبال کنید، 
یکی از نخســتین توییت هایی که با آن مواجه خواهید 
شــد، توییتی است که بیش از 150 هزار الیک خورده 
و تبدیل به یکی از ترندهای جهانی توییتر شده است. 
این توییت ادعا می کند بر اســاس تحقیقی که مرکز 
پژوهشی دانشگاه »جان هاپکینز« انجام داده، کرونا در 
خوشبینانه ترین حالت 65 میلیون انسان را از بین خواهد 
برد. شما حتی می توانید لینک این گزارش تحقیقی را 
هم در ســایت مرکز پژوهشی »جان هاپکینز« مشاهده 
کنیــد! اما طبق اعالمیه ای که خود این مرکز تحقیقی 
منتشر کرده، این پژوهش پرحاشیه مربوط به اکتبر سال 
گذشته می شود. مرکز پژوهشی هاپکینز توضیح می دهد 
در این مقاله واکنش و پاسخ جهانی به یک بیماری بالقوه 
اپیدمیک، مدل سازی شده اســت. بسیاری از کاربران 
فضای مجازی هم تفسیر کرده اند که پیش بینی های این 
مطالعه با شرایط این روزهای ما مطابقت دارد در حالی 
که این مرکز توضیح داده است که پیش بینی آن ها هیچ 
ارتباطی با ویروس کرونا ندارد.دانشگاه جان هاپکینز در 
پایان اطالعیه اش به صراحت اعالم کرده است:»ما هرگز 
در شرایط کنونی پیش بینی نمی کنیم که ویروس کرونا 

منجر به مرگ65 میلیون انسان شود«.

   سالح بیولوژیک چینی
هرچند منشأ اصلی ویروس کرونا هنوز به طور رسمی 
اعالم نشــده اما شبکه های اجتماعی پر است از انواع و 
اقســام نظریه های عجیب و غریب درباره منشــأ این 
ویروس. یکی از نظریه های پر طرفدار که با سرعت زیادی 
در میان کاربران فضای مجازی دست به دست می شود، 
شیوع این ویروس را به یک پژوهش در زمینه سالح های 
بیولوژیک در »انستیتو ویروس شناسی ووهان« مرتبط 
می کند. طرفداران این نظریه می گویند این مؤسســه 
ویروس شناســی ووهان دقیقاً همان مکانی اســت که 
بیماری کرونا از آن نشــأت گرفته است. یعنی ویروس 
کرونا سالح بیولوژیک چینی ها بوده که به طور اتفاقی و 

بر اثر یک اشتباه، به بیرون درز کرده است!
این تئوری نخســتین بار توسط یک افسر ارتش رژیم 
صهیونیستی مطرح شد و واشنگتن تایمز هم آن را به 
اشتراک گذاشت. البته بالفاصله پس از انتشار این مطلب، 
بسیاری از کارشناسان و متخصصان به واشنگتن پست 
تذکر دادند هیچ ســندی دال بر نشت ویروس کرونا از 
آزمایشــگاه های چین وجود ندارد، اما واشنگتن پست 

هیچ جوره زیر بار نرفت. مؤسسه ویروس شناسی ووهان 
هم در چند اعالمیه جداگانه با انتقاد از واشنگتن پست 
و سایر رسانه هایی که به این شایعه دامن زده اند، اعالم 
کرد این شایعه ها، روند کاری متخصصان و کارشناسان 
این مرکز را که در خط مقدم مبارزه با کرونا هســتند، 

مختل کرده است.

   پای کانادا در میان است؟
»ســولومون یو« یکــی از چهره های شــاخص حزب 
جمهوری خواه آمریکا که در اصل چینی تبار است، مدتی 
پیش با انتشار پستی در صفحه توییترش نوشت:»ویروس 
کرونا توسط جاسوس های چینی از کانادا دزدیده شده 
و سپس به ووهان ارسال شــده تا برای ساخت سالح 
بیولوژیک و کشتِن دشمنان خارجِی چین مورد استفاده 
قــرار گیرد«.این نظریه از همان زمان تبدیل به یکی از 
داغ ترین ســوژه های فضای مجازی در جهان شــد. به 
خصوص زمانی که یک پژوهشگر چینی در کانادا تحت 
بازجویی قرار گرفت، احتمال درســت بودن این نظریه 
هم بیشتر شد. رســانه ها حتی اعالم کردند پژوهشگر 
چینی که در کانادا دســتگیر شده، در دو سال متوالی 
هر بار دو مرتبه به مرکز ویروس شناسی ووهان دعوت 
شده است. با این همه، نظریه قاچاق شدن ویروس کرونا 
از کانادا به چین هنوز هیچ پشــتوانه معتبری ندارد و 
بسیاری از کارشناسان، به خصوص مرکز »پولیتی فکت« 
که بزرگ ترین و معتبر ترین سایت راستی آزمایی شایعات 

جهانی است، آن را غیرمعتبر دانسته اند.

   بی خیال شایعه ها شوید
احتماالً شــما هم در چند روز گذشته این خبر را دیده 
باشــید: »چین به دنبال کسب اجازه از دادگاه عالی این 
کشور است تا مبتالیان به ویروس کرونا را بکشد«! اما بد 
نیست بدانید بسیاری از پایگاه هایی که به بررسِی درستی 
شــایعه های جهانی می پردازند مثل پایگاهِ حقیقت یاِب 
»اســنوپس« اعالم کرده اند این ادعا ها دروغ هستند و از 
خبرگزاری هایی نشأت می گیرند که جعلی بودن آن ها 
اثبات شده است. اضافه بر این، برخی حساب های کاربری 
در فضای مجازی هم اعالم کرده اند سوزاندن اجساد افراد 
مبتال به ویروس کرونا، مقدار زیادی دی اکسید گوگرد 
تولید می کند که می تواند حیات موجودات زنده و حتی 
انســان ها را به خطر بیندازد. این حساب های کاربری با 
انتشار چندین تصویر ساختگی همچنین ادعا می کنند 
این مســئله به وضوح از طریق عکس هــای ماهواره ای 
قابل مشاهده است. اما طبق اعالم تمام پایگاه های معتبر 
راستی آزمایی جهانی، این ادعا هم هیچ پشتوانه علمی  
ندارد. با وجود این، موج انتشار شایعه  ها و اطالعات نادرست 
این روزها انگار تمامی ندارد و هر روز بیشتر از گذشته، 
شــایعات عجیب و غریب نقل فضای مجازی می شوند. 
شایعه هایی که نه می توان صحت و سقم تک تک آن ها 
را بررســی کرد و نه می توان جلو انتشارشان را گرفت. 
همان طور که سازمان جهانی بهداشت و سایر ارگان های 
فعال در این زمینه اعالم کرده اند این شایعه ها بیشتر از 
همه به مردم عادی که تحت تأثیر آن ها قرار می گیرند 
آســیب می زند و عــالوه بر این، رونــد کنترل ویروس 
توسط دولت ها را هم در سرتاسر جهان مختل می کند. 
به همین خاطــر بهترین روش برای دنبال کردن اخبار 
مربوط به کرونا و پیگیری شایعه ها، مراجعه به رسانه های 
معتبر داخلی و یا سایت  سازمان جهانی بهداشت است. 

برای ما عجیب نیست!
قدس زندگی / شــاید خیلی ها عکس را گذاشتند به حساب عکس های ریز 
و درشــتی که هر روزه در فضای مجازی منتشر می شــوند و صد جور ادعا 
هم زیرشــان نوشته می شــود و بعد خبرش می رســد که جعلی بوده است. 
بعضی ها اما نتوانستند از کنار عکس بی تفاوت بگذرند. ماجرا تکان دهنده بود. 
طلبه جوانی که لباس ســربازان عرصه ســالمت را پوشیده و در بیمارستانی 
که بیماران کرونایی بستری هستند به خدمت رسانی مشغول بود، با شنیدن 
خبر فوت همسر باردارش، از بخش بیرون زده و گوشه دنجی، از درد و غصه 
مچاله شــده بود تا مبادا پرستاران و بیماران، صدای هق هق هایش را بشنوند 
و روحیه شان را ببازند. خبرنگار »باشگاه خبرنگاران جوان« دیروز به خانه این 
طلبه رفته بود. حجت االسالم محمد مداح اصالتاً آذری است. در شهر قم غریب 
و به قول خودش تنها آشنایشــان حضرت معصومه)س( است. قرار بوده نام 
فرزندشــان را »محسن« بگذارند. فرزندی که به دنیا نیامد و همراه مادرش در 
همان بیمارستانی که »محمد« هنوز در کنار پرستاران به خدمت مشغول است، 

درگذشت. 
از واکنش های کاربران فضای مجازی بگذریم، اما یک خبرنگار دیگر در »فارس« 
برای »محمد مداح« و آن عکس منتشر شده اش، دلنوشته ای را نوشته است: 
»آقای مداح ســالم؛ امروز عکس در خود مچاله شده تان را که دیدم، شکستم. 

دلم ریخت روی زمین... حال ما هم خوب نیست آقای مداح.
فیلم را که دیدم فهمیدم خانه تان از این اجاره ای های زیرزمینی اســت که به 
خاطــر نم ندادن دیوار و زیرزمین بودنش، آن هــا را تا یک متر از کف زمین 

سنگ می کنند.
اصالً طلبه  ای که خانه اش از این زیرزمینی ها نباشد طلبه نبود، شاهی بود برای 
خودش. با اینکه 10 سال است آنجا نیستیم اما انگار هنوز هم این خانه های 
نمور بی نور زیرزمینی مال طلبه هاست. خانه هایی که یک پنجره بزرگ از سقف 
رو به حیاط دارند و غروب به غروب صاحبخانه که ماشــینش را توی حیاط 
پارک می کرد چراغ های جلوی ماشــین مماس با پنجره خانه های ما می شد. 
شــب و آسمان و ستاره ای در کار نبود تا صبح روشن فردا که ماشین از توی 
حیــاط بیرون برود. آقای مداح من بین امثال شــما و آن زن مظلوم مرحوم 
زندگی کرده ام. ما زن هایی که همسر طلبه هایی جوان شده بودیم، سال ها غم 
غریبی و غربت را بین خودمان تقسیم می کردیم تا غممان مانع درس و بحث 

همسرانمان نباشد. 
آقای مداح من یک زنم و می توانم تصور کنم وقتی 6 ماه پیش جواب آزمایش 
بارداری همسرتان مثبت شد، چه رؤیاها که در دلتان نداشتید، چه امیدها که 
بهشان دل نبستید. چقدر لحظه تولد فرزندتان را توی ذهنتان تداعی نکردید 

و لبخند همسرتان را بعد از تولد بچه   ها مجسم نکردید.
آقای مداح چون جنســتان را، وجودتان را، غیرتتان را و فکرتان را می شناسم 
می دانم چرا خبر رفتن همســر باردارتان را که شنیدید، از بیمارستان بیرون 
زدید و این گوشه را برای فوران دردتان انتخاب کردید. برای بقیه عجیب است 
که تیتر زده اند این طلبه برای حفظ روحیه باقی بیماران چه کرده است. برای 

ما عجیب نیست«!

 مجازآباد
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ورزش
لیگ ملت های والیبال ٢٠٢٠ به تعویق افتاد 

 سرمربی و کاپیتان تیم ملی
 در برزخ

قهرمانی پرسپولیس در صورت تکرار نتایج نیم فصل نخست

 »کرونا «جام چهارم
 را به قرمزها می دهد؟

 مهران مدیری خبر داد

ادامه ضبط برنامه دورهمی بدون تماشاگر

خوب، بد، جلف
رقیه توسلی: برعکس من، دنیای استیکرها را دوست ندارد... نصفه شبی باز 
معلم می شــود و برای هفتاد و چهارمین بار تذکر کتبی می دهد: بزرگوار شما 
چه خصومتی با کلمات داری؟ یک لطفی بکن... خط بکش دور این دایره های 
مجهول االحوال.با خودم چند بار تکرار می کنم مجهول االحوال و نمی شود که 
شاخ درنیاورم. حرفش نمی گنجد در حساب و کتاب هایم. آخر کدام مجهول...؟ 
می روم ســروقت دایره های زرد زیبا و بازبینی شــان می کنــم و برای هفتاد و 
چهارمین بار خوش می شود حالم.گروه بی نظیری اند؛ یکی شان لبخند می زند، 
بعدی دهن کجی می کند، آن ســومی ریسه می رود، به نظرم ردیف به ردیف 
ایــن کلّه ها، خوِد خودمانیم. خوِد عصبانی، پکر، متعجب، مات، داغون، فکری، 
متالشی... تایپ می کنم: ُخب ایده جایگزینتان چیست آن وقت دخترخاله جان؟

به سرعت نور جواب می فرستد: کلمه... کلمه، قربان شکلت بروم... به قول یک 
خانوم روان شناس »اگر خواستی به حرف های خنده دارم بخندی لطفاً حرف خ را 
لمس کن، حداقل می دانم خالقش خودت هستی. من همان جمله دوستت دارم 
را می خواهم، برایم استیکر قلب نفرست. گل های مصنوعی بو ندارند. اگر از دستم 

عصبانی هستی بگو، من با این دایره کوچک قرمز ارتباطی برقرار نمی کنم«.
حرف های روان شناس را تأیید می کنم اما... اما دوباره که به جهان الل استیکرها 
برمی گردم، ذوقم می گیرد. واقعاً نمی توانم مثل ســارا و بانوی روان شناس فکر 
کنم. من انتخابم را کرده ام. با اســتیکرها دوستم. دلیل هم دارم. اینکه گاهی 
هیچ جمله ای نمی تواند به مخاطب بفهماند در نقطه جوش است اما استیکری 
بین استیکرها سراغ دارم که این کار را خیلی تمیز و بی منت برای آدم انجام 
می دهد. یا گاهی بی اندازه شادیم و کافیســت آن دایره زرد پر از دندان را هل 
بدهیم سمت عزیز آن ور خط.به نظرم سخت نگیریم... شاید همین تنوع سلیقه و 
رفتار و افکار است که ما را متفاوت و جذاب می کند، ما را می کند سارا، آفرینش، 
مائده، خانجان... همین که »خانجان« هر روز برای پدربزرگ اسپند دود می کرد و 
توی چشم هایش ُزل می زد که دردت را خریدارم َمرد... »عزیز« چای بی دارچین 
نمی گذاشت جلو بابا... »آفرینش« با دستکش و ماسک می رود پی ِخیِر شهر. زباله 
همشهری هایش را برمی دارد از زمین و بسته های بهداشتی می رساند در خانه 
مردم... یا من که دو ساعت دوساعت چت می کنم با »مهربانو« بلکه راضی اش کنم 

از 11 قرصی که در شبانه روز راهی معده اش می کند بکاهد.
که گوش شیطان کر، تغییراتی در عدد قرص ها در راه است و من امتحان کردم. 

در برابر این حال قشنگ، قطار جمالت کفایت نمی کند.
حاال یکی این وسط توضیح دهد به من که چه جور می شود استیکرباز نبود؟

علی کریمی در گفت وگو با قدس:

کادر درمانی در خط مقدم 
می درخشند

باور می کنید

روزمره  نگاری

پدیده» شیوع اطالعات نادرست« درباره کرونا، صدای سازمان جهانی بهداشت را درآورد

همه دروغ هایی که باور کرده ایم

برش

کرونا  ویروس  اصلی  منشأ  هرچند 
هنوز رسما اعالم نشده اما شبکه های 
اقسام  و  انواع  از  است  پر  اجتماعی 
نظریه های عجیب و غریب درباره منشأ 
نظریه ها شیوع  از  یکی  این ویروس. 
در  پژوهش  یک  به  را  ویروس  این 
زمینه سالح های بیولوژیک در »انستیتو 
ویروس شناسی ووهان« مرتبط می کند
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ورزش: فدراسیون جهانی والیبال، زمان برگزاری لیگ 
ملت های والیبال سال ۲۰۲۰ را تغییر داد و آن را به بعد 
از بازی های المپیک موکول کرد. پیــش از این قرار بود 
مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبــال مردان، از دوم 
خرداد تا یکم تیر ماه ســال ۹۹ برگزار شود و رقابت های 
گروه زنان نیز از ۳۰ اردیبهشت تا ۲۹ خرداد سال آینده 

پیگیری شود.
این فدراسیون تأکید کرده اســت که شیوع و گسترش 
ویروس کرونا را لحظه به لحظه رصد می کند و با مشورت 
نمایندگان فدراسیون جهانی و رؤسای فدراسیون ملی، 
تصمیم به تعویق این مســابقات گرفته است تا از رفاه و 
سالمت خانواده بزرگ والیبال حمایت کند زیرا سالمت 
و رفاه بازیکنان، مربیان و عوامل اجرایی، باالترین اولویت 
فدراسیون جهانی است.فدراســیون جهانی والیبال در 
ادامه تأکید می کنــد که تصمیم تعویــق لیگ ملت ها، 
تضمین می کند که ورزشــکاران بتوانند روی بدنسازی 
و مراقبت از سالمت خود، بیشــتر تمرکز کنند و با توجه 
به تعطیلی برخی لیگ های ملی کشورها، آن ها موفق به 
ادامه آن مسابقات شــوند. البته FIVB با خوشبینی به 
آینده نگاه می کند تا با هماهنگی فدراسیون های ملی و 
مسئوالن برگزاری، تاریخ مناسبی را برای برگزاری لیگ 
ملت ها بعد از بازی های المپیک، مشخص کند.بازی های 
المپیک ۲۰۲۰ در صورت برگزاری از ۳ تا 1۹ مرداد ماه در 
توکیو انجام می شود و فینال مسابقات والیبال روز شنبه 

18 مرداد خواهد بود. 

کوالکوویچبهجامملتهانمیرسد
المپیک ۲۰۲۰، پایان مأموریت و قرارداد ایگور کوالکوویچ، 
سرمربی تیم ملی با فدراسیون والیبال ایران است. فاصله 
پایان المپیک تا پایان قــرارداد کوالکوویچ، تنها ۲۳ روز 
است و هیچ بند و تبصره ای برای تمدید آن وجود ندارد. 
از طرفی کوالکوویچ تصمیم دارد پــس از تیم ملی ایران 
به سراغ فعالیت باشــگاهی و یا تیم ملی دیگری برود که 
مستلزم آن، شروع مذاکرات بالفاصله پس از اتمام المپیک 
است تا پیش از شروع لیگ کشــورهای مختلف، قرارداد 
خود را نهایی کرده باشــد. در این شرایط، کوالکوویچ در 

لیگ ملت های ۲۰۲۰ قطعاً سرمربی ایران نخواهد بود.

ضرربزرگکرونابهمعروف
تیم ملی والیبــال ایران تنها چند روز پیــش از پیدایش 
ویروس کرونا در چین، در همین کشــور توانست مجوز 

حضور در المپیک ۲۰۲۰ را اخذ کند؛ اتفاقی که البته همه 
عالقه مندان به والیبال در ایران انتظارش را می کشیدند. 
پس از این مسابقات کاپیتان ایران در چین ماند و به پکن 
سفر کرد تا با شماره 7 تیم نارنجی پوش بایک موتور چین را 
همراهی کند، اما ویروس کرونا خیلی زود نقشه های سعید 
معروف را در سال المپیک بر هم زد.وضعیت اضطراری در 
چین موجب شد تا خیلی زود تمرینات تیم های ورزشی 
این کشور تعطیل و لیگ والیبال چین هم که قرار بود با دو 

ماه تأخیر شروع شود، بار دیگر به تعویق بیفتد. 

کاپیتان در آمریکا
با اینکه حامد حدادی، ستاره بسکتبال ایران پس از شیوع 
کرونا در چین به ایران بازگشت، اما خبری از سعید معروف 
نشــد. خیلی از عالقه مندان به والیبال نگران ســالمتی 
کاپیتان محبوب تیم ملی بودند تا اینکه خبر رسید او پس 
از تعطیلی کامل تمرینات تیمش به آمریکا ســفر کرده 
اســت. البته به فاصله یک ماه، لیگ ایران هم سرنوشت 
مشابهی پیدا کرد و فدراسیون با یک تصمیم بزرگ، لیگ 

برتر را به دلیل شیوع کرونا نیمه تمام رها کرد. 

تعطیلیتیمملی
حاال حتی تکلیف تیم ملی والیبال هم مشــخص نیست. 
لیگ ملت ها بــه بعــد از المپیک موکول شــده و حتی 
المپیک هم وضعیت روشــنی ندارد. بر اساس برنامه ای 
که کوالکوویچ به فدراســیون داده بود، باید ملی پوشان 
بالفاصله پس از نوروز ۹۹ تمرینات خود را شروع می کردند 
و لژیونرها هم به مرور به این تمرینات اضافه می شدند، اما 
اکنون حداقل تا پایان فروردین امکان برگزاری هیچ گونه 

اردویی نیست.
 در این میان ســعید معروف که به امید حضور در لیگ 
چین، نزدیک به یک سال است در هیچ مسابقه باشگاهی 
شــرکت نکرده، تمرینات خود را با برخی از دوســتانش 
در کالیفرنیا پیگیری می کند. در عکســی که از معروف 
منتشر شــده، در کنار او برخی از والیبالیست های سابق 
تیم ملی همچون محســن عندلیب و سجاد دهنوی هم 

دیده می شوند. 

بینچینوایتالیا
حاال هم برخی شایعات از رسیدن پیشنهادهای ایتالیایی 

به معروف حکایت دارد، اما نکته اینجاســت که ویروس 
کرونا تمام کشورهای اروپایی را هم تحت تأثیر خود قرار 
داده و موجب تعطیلی سری آ و پالس لیگا هم شده است. 
البته نباید فرامــوش کرد لیگ چین بــا توجه به بهبود 
نسبی وضعیت این کشور بعید نیســت به زودی شروع 
شود و با توجه به تعویق لیگ ملت های ۲۰۲۰ و احتمال 
لغو المپیک شاید معروف از سوی مسئوالن باشگاه بایک 
موتور به پکن فراخوانده شــود و از مدتی دیگر در لیگ 

والیبال این کشور تا چند ماه آینده شرکت کند. 

ضررمالی
به هر حال چیزی که مشخص اســت ویروس کرونا که 
سبب تعطیلی لیگ ایران شده و برنامه های تیم ملی را هم 
تحت تأثیر قرار داده، بیش از همه در ماه های اخیر به سعید 
معروف ضرر مالی و حتی ورزشی زده است. او در واقع یک 
سال والیبال باشــگاهی خود را به دلیل این بدشانسی از 
دســت داده و حاال اگر لیگ والیبال چین دوباره شروع 
نشود، احتماالً بزرگ ترین دغدغه اش حضور موفق با تیم 

ملی در المپیک خواهد بود.

لیگملتهایوالیبال٢٠٢٠بهتعویقافتاد

سرمربی و کاپیتان تیم ملی در برزخ

مارادونادرقرنطینه
ورزش: مارادونا نگران آن است که پیش از آموزش  و فرهنگ سازی کافی در کشورش 
در مورد شیوع کرونا، هموطنان او دچار بحرانی شــوند که گریبان چندین کشور 
اروپایی را گرفته است.مارادونا که خودش را قرنطینه کرده است در این باره گفت: 
بعضی از مردم شیوع کرونا را شوخی گرفته اند، اما واقعیت این است که تا روز شنبه 
هفته پیش در آرژانتین هیچ کس از اینکه شیوع ویروس کرونا دیگر محدود به یک 
منطقه از دنیا نیست و می تواند تمام دنیا را فرا بگیرد حرفی نزده بود. تا همین چند 

روز پیش مردم ما یکدیگر را در آغوش می گرفتند، دیده بوسی می کردند.

رونالدینیودرزندانهمدرخشید
ورزش: بازیکن بازنشســته برزیلی در یک تورنمنت در زندان درخشــید و موجب 
قهرمانی تیمش شد.1۰ روز پیش جهان ورزش با دیدن تصاویر رونالدینیو بازداشت 
شده در پاراگوئه بهت زده شد. مهاجم بازنشسته برزیلی به دلیل استفاده از پاسپورت 

جعلی توسط پلیس پاراگوئه دستگیر و سپس با حکم قاضی به زندان فرستاده شد.
هفت روز بعد، رونالدینیو توانست برای دقایقی آزادی را احساس کند و از آن لحظات 
لذت ببرد. بازیکن سابق بارسلونا در تورنمنت زندانیان در آسونسیون شرکت کرد و 
در این بازی درخشید. او پنج گل به ثمر رساند و 6 پاس گل داد. در نهایت تیمش با 

پیروزی 11 بر ۲ قهرمان شد. جایزه تیم قهرمان خوک کباب شده 1۵ کیلویی بود.

کلوپ:درحالحاضرفوتبالهیچاهمیتیندارد!
ورزش: با به تعویق افتادن لیگ برتر به مدت یک ماه، حاال قهرمانی لیورپول بعد از سه 
دهه در لیگ در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. یورگن کلوپ در گفت و گو با سایت 
لیورپول مدعی شد در حال حاضر اولویت این باشگاه حفظ سالمتی است. یورگن 
کلوپ گفت: من فکر نمی کنم در این لحظه افکار یک ســرمربی فوتبال مهم باشد، 
اما من می فهمم که هواداران می خواهند این موضوع را از این تیم بشنوند و من در 
مقابل همه می ایستم. اول و مهم تر از همه چیز، همه ما باید برای حفاظت از یکدیگر 

هر کاری می توانیم انجام دهیم. منظورم در جامعه است.

کاپیتانمیالنراهیبارسلوناخواهدشد؟
ورزش: نشریه توتو اسپورت مدعی شد میالن قصد دارد برای ایجاد تعادل مالی در 
تابستان پیش رو چند بازیکن بزرگ خود را به فروش برساند و به نظر السیو رومانیولی، 
کاپیتان ۲4 ساله و ایتالیایی نیز از این تیم جدا خواهد شد.طبق ادعای این نشریه، 
بارسلونا مدت هاست برای خرید الســیو رومانیولی ابراز عالقه کرده و آماده است در 
تابستان برای این انتقال با میالن وارد مذاکره شود. اخباری در مورد جدایی ساموئل 
اومتیتی وجود داشــته و بارســا قطعاً برای خرید یک جایگزین اقدام خواهد کرد. 
السیو رومانیولی بازیکن بزرگی نیست و جدایی اش خیلی سخت به نظر نمی رسد.

حمیدرضاعرب: علی کریمی در سکوت، محموله ای 
ارسال  برای مردم شهر گیالن  را  از کمک های خود 
اوضاع  از وخامت  این استان  تا در شرایطی که  کرد 
ناشی از شیوع کرونا در عذاب است، سهمی در کاهش 
درد و رنج مردمان این خطه داشته باشد. کریمی که 
خود اصالتاً گیالنی است دوست نداشت کار خیرش 
رسانه ای شود اما ماجرا خیلی زود از طریق دیگران 
گفت وگوی  ماجرا  این  درباره  نیز  او  تا  رسانه ای شد 

کوتاهی با قدس داشته باشد.

شنیدیمکمکهاییبرایمردمشهرگیالنارسال
کردید.چراخودتانراموظفمیدانیدکهدراین

شرایطبهمردمشهرگیالنیاریرسانید؟
من دوست نداشتم این کار رسانه ای شود اما شد. به هر 
حال وظیفه ام بود به عنوان کسی که اصالت گیالنی دارد 
به مردم این خطه کمک کنــم. کار خاصی انجام ندادم 
جز وظیفه چیزی نبود. امیدوارم هر چه زودتر اوضاع در 

گیالن عادی شود.

شرایطکشوربهخاطراینماجراخیلیهمحاد
شدهاست.

همین طور است. االن پرستاران و پزشکان همان کاری را 
ل می کنند که سربازان در طول هشت  سا

دفاع مقــدس کردنــد. کار 
آن ها بی شــباهت به کار 
سربازان نیســت. واقعاً 
دستشــان درد نکند. 
دارند با جانشان بازی 
می کنند. خدا به آن ها 
عمر باعزت بدهد که در 
این شرایط در صف اول 
هستند و به همنوع های 

خود کمک می کنند. آن ها 
در صف اول می درخشند. 

جا دارد از تــالش همه 
آن هایی کــه در صف 

اول هســتند تشکر 
کنم. امیدوارم هر 
چه زودتــر این 
درد و رنــج از 

کشور خارج شود.

*محمولهشمابرایبیمارستانهاارسالشد؟
بله، من این محموله را برای بیمارستان ها ارسال کردم 
چون شنیدم به شــدت نیاز به کمک دارند. به هر حال 
کار کوچکی بود که از دســتم برمی آمد و باید انجامش 

می دادم.

چهپیامیبرایمردمداری؟
روحیه خود را حفظ کنند به توصیه های پزشــکی هم 
توجه کنند. اجازه ندهند مسائل روحی و روانی به آن ها 
لطمه بزند. در خانه بمانند و از سفر خودداری کنند. باید 
دست به دست هم بدهیم این مشکل را با کمک یکدیگر 
از بین ببریم. از خدا می خواهم هر چه زودتر این مشکل 

از بین برود و از این رنج خالص شویم.

لیگبرترهمتعطیلشدومعلومنیستمسابقات
چهزمانیادامهپیداکند.فکرمیکنیدپرسپولیس

قهرمانشود؟
با توجه به شرایط موجود الزم بود که مسابقات تعطیل 
شود. فوتبال همیشه هست این سالمتی مردم است که 
از همه چیز مهم تر است. پرسپولیس هم با از سرگیری 
مســابقات و با توجه به فاصله ای که با سایر تیم ها دارد 

قهرمان می شود.

اگرمسابقاتاینفصلکالًلغوشودچه؟
اکنــون در تمام دنیــا لیگ های معتبــر تعطیل 
شــده اند و همه شرایط یکســانی دارند. اگر قرار 
به اتمام مسابقات در این شــرایط باشد تصمیم 
مشترکی برای همه گرفته خواهد شد. با این حال 

پرسپولیس همین حاال هم قهرمان است.

نظرتاندرموردتغییراتدرهیئتمدیره
چیست؟

من در صفحه شــخصی خودم هم نوشتم که این 
بازیکنان هستند که تیم را قهرمان می کنند نه 
هیئت مدیره. از این مدیرها بارها آمده و 
رفته اند حتی بازیکنان هم می آیند و 
می روند. همان طور که من آمدم و 
رفتم. اما این پرسپولیس است 
که می مانــد و نامش جاودان 

است.

ورزش:دستورعمل اخیر ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
مبنی بر تعطیلی مسابقات تا پایان فروردین ۹۹، برگزاری 
پلی آف لیگ برتر بســکتبال در تاریخ مصوب جدید را 
تحت تأثیر قرار داده است.ستاد مبارزه با کرونا در ورزش 
که همزمان با ستاد ملی مقابله با این ویروس در کشور 
تشکیل و آغاز به کار کرد، پس از یکی از دستورعمل های 
اولیه خــود مبنی بر لغو تمــام رویدادهای ورزشــی و 
فعالیت های اماکن ورزشــی تا پایان اســفندماه، هفته 
گذشته در دستورعمل جدید از ادامه تعطیلی رقابت های 

ورزشی تا پایان فروردین ۹۹ خبر داد.
این در حالی اســت که در برخی رشــته ها، مسئوالن 
تصمیم گیرنده در راستای لغو یکباره رقابت های خود در 
ماه جاری، برای پیگیری آن ها در هفته های ابتدایی سال 
آینده برنامه ریزی کرده اند؛ از جمله این رشته ها بسکتبال 
اســت که رقابت های لیگ برتــر آن در مرحله پلی آف 
نیمه کاره ماند.قرار بود مرحله پلی آف مسابقات بسکتبال 
لیگ برتر باشگاه های کشــور از 1۵ اسفندماه با حضور 
هشت تیم آغاز شــود اما کمیته مسابقات فدراسیون به 
خاطر شیوع ویروس کرونا برگزاری این مرحله از رقابت ها 
را تا ۲۵ فروردین ماه به تأخیر انداخت.این در حالی است 
که با تصمیم ســتاد مقابله با کرونــا در ورزش مبنی بر 
تعطیلی مسابقات ورزشی تا پایان فروردین ماه، برگزاری 
پلی آف لیگ بسکتبال در این تاریخ هم امکان پذیر نیست. 
با این اوصاف مشخص نیست که در نهایت لیگ باشگاهی 
بســکتبال چه سرنوشتی خواهد داشــت؛ به طور کلی 
تعطیل می شود یا در زمان دیگری پیگیری خواهد شد؟

فعالً ۲۵ فروردین
رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال در گفت وگو 
با مهر با تأکید بر اینکه کمیته مسابقات این فدراسیون 
در هر شرایطی بر اساس دستورعمل ستاد مقابله 
با کرونا عمل خواهد 

کرد، گفت: فعاًل مبنای ما برگزاری پلی آف لیگ برتر از 
۲۵ فروردین ماه است با این حال تبعیت از تصمیماتی 
که در راستای مقابله با کرونا در سطح ملی و ورزش اتخاذ 
می شود، اولویت خواهد بود.وی ادامه داد: باید ببینیم ِسیر 
ویروس کرونا تا آن زمان چگونه خواهد شد. چه بسا اگر 
این بیماری سیر نزولی پیدا کند شرایط برای مسابقات 
مهیا می شــود و این اجازه را پیدا می کنیم که در تاریخ 
مصوب رقابت های پلی آف را آغاز کنیم. به همین دلیل 
فعاًل در مورد تصمیم اتخاذ شده و زمان مقرر هیچ تجدید 
نظری صورت نگرفته اســت. منتظر هستیم تا بر اساس 
شرایطی که با آن مواجه می شویم، برنامه ها را پیش ببریم.

رئیس فدراسیون بسکتبال تأکید کرد: شاید هم به خاطر 
دستورعمل ستاد مقابله با کرونا، پلی آف لیگ برتر را با 
پنج روز تأخیر و از اول اردیبهشت ماه آغاز کنیم. در کل 
با این شرایط نمی توان در مورد چگونگی پیگیری لیگ 

برتر قاطعانه تصمیمی گرفت و حرفی زد.

برنامهریزیبرایالمپیک
رئیس فدراسیون بســکتبال تأکید کرد: فعاًل شرایط به 
گونه ای است که حتی فدراسیون بین المللی رشته های 
مختلف هم برگزاری رقابت های خود را به تأخیر انداخته 
اند اما به هــر حال ما در مورد لیگ برتــر باید به گونه ای 
برنامه ریزی کنیم کــه تا پیش از نیمــه اول خردادماه 
پرونده مسابقات را بسته و وارد فاز اجرایی برنامه های تیم 
ملی برای المپیک شــویم. اگرچه فعاًل در مورد المپیک 
و برگزاری ایــن بازی ها در همان زمــان از پیش تعیین 
شده )۲۵ فروردین ماه( هم ابهام های زیادی وجود دارد.

طباطبایی تأکید کرد: تالش فدراسیون بسکتبال این است 
پرونده فصل جاری لیگ برتر را با برگزاری دیدارهای نهایی 
ببندد اما شرایط هم در این زمینه تعیین کننده است. در 
مورد برگزاری مسابقات با چند روز تأخیر نسبت به زمان 
جدید )۲۵ فروردین ماه( یا در کل مختومه اعالم کردن 
آن هیچ چیز بعید نیست چون شرایط تعیین کننده است.

علیکریمیدرگفتوگوباقدس:

کادر درمانی در خط مقدم می درخشند

تأخیردوبارهیالغوکلیمسابقات؟

لیگ برتر بسکتبال روی هوا

گزارشویژه

ناظمالشریعهدرجمعبرترینمربیانسالفوتسال
اسممنمهمنیست،نامایرانمهماست

ورزش:سایت جهانی فوتسال پلنت، اســامی 1۰ سرمربی برتر فوتسال 
جهان در سال ۲۰1۹ میالدی در رده ملی را اعالم کرد که نام سیدمحمد 

ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی ایران هم در این فهرست دیده می شود.
ناظم الشریعه برای کســب عنوان بهترین مربی سال جهان باید با آلبرت 
کانیاس، کلودیــا پونس، فدریکو ویدال و پولپیس از اســپانیا، ژرژ براز از 
پرتغال، مارکینیوش و ویلسون ســابویا از برزیل، سرگئی اسکورویچ از 

روسیه و ریوجی سوزوکی از ژاپن رقابت کند.
برترین های فوتسال جهان از نگاه سایت فوتسال پلنت، روز هفتم فروردین 

۹۹ مشخص خواهند شد.

* ناظم الشریعه: مهم ایران است   
سید محمد ناظم الشــریعه در خصوص حضورش بین 1۰ سرمربی برتر 
تیم های ملی فوتسال جهان، اظهار داشت: باعث افتخار من است که در 
این فهرست حضور دارم. البته مهم تر از همه این است که نام یک ایرانی در 

این فهرست وجود دارد.
وی افزود: مــن نماینده تمام مربیان ایرانی هســتم. مهم اســم محمد 
ناظم الشریعه نیست، مهم نام ایران است که در این فهرست جای گرفته 
است. من نماینده کادرفنی تیم ملی و بازیکنانی هستم که برای این تیم 
زحمت کشیدند و جنگیدند. کسب نتایج خوب مستلزم داشتن بازیکنان 

و کادر خوب است که خداراشکر ما آن ها را داریم.
سرمربی تیم ملی فوتســال ایران در مورد اینکه چقدر برای خود شانس 
می بیند که عنوان برترین سرمربی سال ۲۰1۹ را به دست بیاورد، تصریح 
کرد: واقعاً نمی دانم؛ همه چیز بستگی به آرایی که داده می شود، دارد. البته 
غیر از من گالره ناظمی در جمع برترین داوران و سپهر محمدی هم در 
جمع برترین دروازه بان ها قرار گرفته اند. خوشــحالیم که در بخش های 

مهمی نمایندگان ایران هم حضور دارند.

ورزش: شیوع ویروس کرونا، کار را به جایی رسانده که 
شاید پایان لیگ برتر ایران در فصل نوزدهم اعالم شود.

به گزارش ایســنا، اواخر لیگ نوزدهم درگیر حواشی 
غیر قابل پیش بینی شد. ویروس کرونا که با سرعت در 
جهان شیوع پیدا کرده، باعث شده لیگ برتر ایران که 
روزهای حساسی را پشت سر می گذاشت، تعطیل شود. 
البته کسی دقیقاً نمی داند این تعطیلی موقتی خواهد 
بود یا به خاطر مشــکالت موجــود، از ادامه برگزاری 

مسابقات جلوگیری می شود.
پیش از این، مسئوالن کمیته مسابقات سازمان لیگ 
اعالم کرده بودند، لیگ برتر ایران که ۲1 هفته را پشت 
سر گذاشته، تا 14 فروردین سال ۹۹ تعطیل خواهد 
بود و از آن تاریخ دوباره بازی ها از سر گرفته می شود 
اما بیماری کرونا کار را به جایی رساند که زمزمه های 
تعطیلی کلی لیگ به گوش برسد. برخی بر این باورند 
که شاید ویروس کرونا تا اواخر اردیبهشت  ماه جامعه را 
درگیر خود نگه دارد که در این صورت، دیگر برگزاری 
ادامه مسابقات لیگ برتر به صالح فوتبال ملی نیست 
و بهتر است به خاطر شرایط ویژه، پایان مسابقات از 
همین حاال اعالم شود. حال اگر قرار باشد لیگ برتر 
فوتبال ایران بعد از برگزاری ۲1 هفته به پایان برسد، 

نتیجه ۹ هفته پایانی چطور خواهد شد؟
برای اعالم پایان لیگ بعــد از ۲1 هفته، چند راهکار 
وجود دارد. یکــی از آن ها اعالم تیم صدرنشــین به 
عنوان قهرمان اســت؛ چنان که اکنون در لیگ برتر 
انگلیس مطرح شده است و بیشتر تیم های انگلیسی 

هم با آن موافق هستند. راه دیگر، تعطیل کردن لیگ 
و حذف تمام امتیازهاست به صورتی که لیگ نوزدهم 
عمال نادیده گرفته شود که این مورد قطعاً با اعتراض 
هواداران پرسپولیس روبه رو خواهد شد. راه دیگر این 
است که نتایج ۹ هفته پایانی نیم فصل نخست، در نیم 
فصل دوم هم برای تیم ها اعمال شود. یعنی اگر تیمی 
در نیم فصل نخست برابر رقیبش با نتیجه ۲ بر یک 
به پیروزی رسیده، همین نتیجه در دیدار این دو تیم 
در نیم فصل دوم اعمال شود.هرچند چنین تصمیمی 
چندان هم منطقی به نظر نمی رسد اما اگر قرار باشد 
این تصمیم اجرایی شــود، باید دید با توجه به نتایج 
نیم فصل نخســت، ترتیب تیم های باالی جدول در 

پایان چطور خواهد بود. بر این اساس، با توجه به نتایج 
تیم ها در ۹ هفته پایانی نیم فصل نخست و دیدار رفت 
استقالل و فوالد )بازی برگشت دو تیم قبل از شیوع 
کرونا به تعویق افتاده بود( نیمه باالی جدول لیگ برتر 

نوزدهم در پایان این چنین خواهد بود:
پرسپولیس 6۹ امتیاز

استقالل 6۰ امتیاز
سپاهان ۵1 امتیاز

صنعت نفت آبادان ۵1
تراکتور ۵۰ امتیاز

فوالد 4۹ امتیاز
شهرخودرو 48 امتیاز

نیمهتمامرهاکردن،اهدایجامزودهنگامبهلیورپولوهمهسناریوهایدیگر

چه سرنوشتی در انتظار لیگ برتر انگلیس است؟
امیرمحمدســلطانپور:در حالی که مسابقات 
فوتبال باشــگاهی و ملی به خاطر شــیوع ویروس 
کرونا در تمام اروپا به حالت تعلیق در آمده اســت، 
پر تماشــاگرترین لیگ فوتبال جهان یعنی لیگ 
برتر انگلیس نیز به همین سرنوشت دچار شد. روز 
جمعه تمامی ۲۰ باشگاه لیگ برتر با تعلیق مسابقات 
موافق بودند اما از همان زمان اختالف نظرها در باره 

سرنوشت لیگ به وجود آمد.
لیگ برتر در صبح جمعه در بیانیه ای اعالم کرد این 
مسابقات حداقل تا 4 آوریل )16 فروردین( به خاطر 
تهدیدهایی که شیوع ویروس کرونا برای مردم دارد 
تعطیل خواهد شد. برخی از باشگاه ها باور دارند که 
اگر مســابقات از 4 آوریل دوباره از سر گرفته شود 
می توان لیگ را به موقع به پایان رســاند، اما برخی 
دیگر می گوینــد از همین حاال باید خــود را برای 
این سناریو که مســابقات تا زمان آغاز فصل جدید 
یعنی نیمه مردادماه دوباره شروع نشود آماده کنیم. 
یکی از منابع در اتحادیــه فوتبال انگلیس احتمال 
اینکه مسابقات این فصل هرگز تکمیل نشود را 7۵ 
درصد برآورد کرده اســت. او در این باره می گوید: 
»من معتقدم 7۵ درصد این احتمال وجود دارد که 
مسابقات این فصل به پایان نرسد. اما در این صورت 
پرسش های زیادی باید پاسخ داده شود. سرنوشت 
تیم های صعود کننده به لیگ برتر یا سقوط کننده 

از آن چگونه خواهد بــود؟ این را نیز نباید فراموش 
کنیم که با این وضعیت بسیاری از باشگاه های هر 
چهار دســته فوتبال انگلیس از لحاظ مالی دچار 
مشکل خواهند شد.باشگاه های فوتبال لیگ برتری 
منتظر خواهند ماند تا ببینند در جلسه اضطراری 
روز سه شنبه که در مقر یوفا برگزار خواهد شد چه 
تصمیمی برای سرنوشت لیگ های مختلف این قاره 
اتخاذ خواهد شد. مسلماً اگر در این جلسه تصمیم 
بر تعویق مسابقات یورو ۲۰۲۰ باشد زمان بیشتری 
برای تکمیل این فصل لیگ برتر وجود دارد اما باید 
دید که آیا باشگاه ها و بازیکنانشان انگیزه ای برای 
حضور در میادین در فصل تابستان خواهند داشت 
یا خیر؟ به خصوص اینکه گفته می شــود که اوج 

ویروس کرونا در بریتانیا خرداد و تیر خواهد بود.

3 سناریوی احتمالی
اگر این فصــل رقابت های لیگ برتــر انگلیس به 
پایان نرسد می توان این سه سناریو را برای تعیین 

سرنوشت آن پیش بینی کرد:
*جام قهرمانی مسابقات به لیورپول )صدرنشین بالمنازع 
فعلی مسابقات( اهدا شود؛ هیچ تیمی از لیگ سقوط نکند 
و به جای سه تیم صعود کننده از دسته اول، دو تیم اول 
و دوم کنونی یعنی وست بروم و لیدزیونایتد فصل بعد 

تعداد تیم های حاضر در لیگ برتر را به ۲۲ برسانند.

این فصل از مسابقات »هیچ« انگاشته شود و فصل 
آینده دوباره با حضور ۲۰ تیــم فعلی، از ابتدا برگزار 
گردد. این اتفاق البته بعید به نظر می رسد با توجه به 
اینکه لیورپول با به وجود آوردن اختالف ۲۵ امتیازی 
با تیم دوم جدول، خود را الیق کسب عنوان قهرمانی 
می داند؛ به خصوص اینکه این اتفاق پس از ۳۰ سال 

برای این باشگاه در آستانه رقم خوردن بود.
جدول فعلی به عنوان جدول پایانی لیگ در نظر 
گرفته بشود. که این نیز بعید به نظر می رسد؛ چون 
حتی اگر قهرمانی لیورپول قطعی باشــد؛ اما برای 
تیم های پایین جدول مثل بورنموث، استون ویال و 
نوریچ که برای بقا در لیگ در حال مبارزه هســتند؛ 
تصمیم گیری در مورد سقوطشــان تنها پس از ۲۹ 

بازی از ۳8 بازی ناعادالنه خواهد بود.

بیانیه ای در حد یک قهرمان از طرف کلوپ
سرمربی آلمانی لیورپول معموالً مصاحبه های بسیار 
خوبی انجام می دهد؛ و جای تعجب نبود که در بیانیه 
خود در روز جمعه دقیقاً به مواردی اشــاره کرد که 
باید می کرد. او با شــروع جمله خود با عنوان اینکه 
االن زمان صحبت کردن در مورد لیگ برتر و عنوان 
قهرمانی نیست، انسانیت و خضوع خود را نشان داد. 
کلوپ اضافه کرد: »من قباًل نیز گفته ام که در بین 
چیزهای مهم، فوتبال از کمترین اهمیت برخوردار 

است. امروز فوتبال و مسابقات فوتبال به هیچ عنوان 
مهم نیســتند«.اگر لغو مســابقات ادامه پیدا کند 
لیورپول با ۲۵ امتیاز اختالف در صدر جدول بیش از 
هر تیم دیگری ضربه خواهد خورد. قرمزها هنوز به 
صورت رسمی قهرمان نشده اند اما سرمربی آن ها 

مثل یک قهرمان رفتار کرد.

حرکت زیبای باشگاه برایتون
در حالــی که نگرانی ها برای پرســنل شــاغل در 
باشگاه ها به خاطر تعطیلی فوتبال به خاطر پرداخت 
حق و حقوق های آن ها وجود دارد، در همین رابطه 
خبرهای خوبی از باشــگاه برایتون باشــگاهی که 
علیرضا جهانبخش را در اختیار دارد منتشــر شد. 
در جلســه اضطراری این باشــگاه که روز جمعه 
برگزار گردید این تصمیم اتخاذ شد که تمامی 6۰۰  
پرسنل شاغل در این باشــگاه تا پایان فصل جاری 
لیگ برتر انگلیس، حقوق هــای خود را به صورت 
کامل دریافت کنند، چه مسابقات دوباره آغاز شود 

و یا به صورت کلی لغو گردد.
 در جهان امــروز که امنیت شــغلی کارکنان به 

خصوص کارگــران در پایین تــر حد خود 
قرار دارد؛ باشــگاه برایتون با این حرکت 
خود نشــان داد که می تواند بــرای دیگر 

باشگاه های فوتبال یک الگو باشد.

والیبالیست مطرح تیم ملی کشورمان در چالش »در خانه 
می مانم« که از طرف باشگاه لهستانی اش به راه افتاده است 
شرکت کرد. عکسی از میالد عبادی پور که در منزل خود 
مشغول تماشای تلویزیون است، یکی از چند چهره ای است 
که حساب اینستاگرام باشگاه اســکرا بلهاتوف در پستی 
از بازیکنان خــود در چالش در خانــه می مانیم، به خاطر 

جلوگیری از گسترش ویروس کرونا منتشر کرده است.

ســتاره فرانســوی تیم رئال مادرید آنچنان از قرنطینه خانگی 
خوشش نیامده اســت! کریم بنزما که با دستور باشگاهش، مانند 
دیگر بازیکنان این تیم مجبور شده که در خانه بمانند، کلیپی را در 
استوری اینستاگرام خود منتشر کرده است که در اَن در حال قدم 
زدن در باغ خانه اش است. او به شکلی کاماًل واضح از اجبار به ماندن 
در خانه افسرده شده و می گوید اینکه هیچ کار خاصی نمی تواند 

بکند کالفه اش کرده است.

کریم بنزمامیالد عبادی پور
مهاجم مطرح باشگاه یوونتوس، خیال هواداران پر تعداد 
خود را مبنی بر اینکه ویروس کرونا نگرفته است راحت کرد. 
یکی از بازیکنان مطرحی که گفته می شد به ویروس کرونا 
مبتال شده است، پائولو دیباال بود، اما ستاره آرژانتینی یووه 
در توییتر خود با استفاده از هشتگ »نه به خبرهای دروغ« 
اعالم کرد با اینکه خود را در خانه ایزوله کرده اســت، اما 

کرونا نگرفته و در صحت و سالمت قرار دارد.

ستاره سابق فوتبال جهان و مالک کنونی باشگاه اینترمایامی در لیگ 
حرفه ای آمریکا، در پستی اینستاگرامی اعالم کرد که کاماًل تصمیم 
مسئوالن برای تعطیلی مسابقات را درک می کند. دیوید بکام با انتشار 
عکسی از استادیوم خانگی خالی از تماشاگر باشگاهش، می گوید: »این 
یکی از زمان هایی است که به ما یادآوری می شود چه چیزهایی در 
زندگی مهم است. سالمت ما، کسانی که دوستشان داریم و مراقبت 
کردن از کســانی که به کمک ما احتیاج دارند. در چنین زمان هایی 

ورزش می تواند از توجه خارج شود«.

دیوید بکامپائولو دیباال

قهرمانیپرسپولیسدرصورتتکرارنتایجنیمفصلنخست

»کرونا «جام چهارم را به قرمزها می دهد؟

ضد  حمله

»فتحاهللزاده«استعفاکرد
ورزش: علی فتح اهلل زاده که چند روزی اســت به خاطــر آنفلوانزا در 
قرنطینه خانگی به سر می برد از سمت سرپرست مدیرعاملی و هیئت 
مدیره باشــگاه استقالل اســتعفا کرد. وی دیروز با ارســال نامه ای به 
وزارت ورزش و جوانان استعفای خود را تقدیم مسعود سلطانی فر کرد.

فتح اهلل زاده پس از دیدار استقالل و گل گهر سیرجان از سوی وزیر ورزش 
و جوانان به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقالل منصوب شد. 
حساب این باشگاه خالی است. باید تا چند روز دیگر رقمی سنگین به 
خارجی ها بابت بدهی های معوقه بدهد و از سوی دیگر بازیکنان داخلی 
هم پول نگرفته اند و معترض هســتند. فتح اهلل زاده هم ترجیح می دهد 

قربانی این مشکالت نباشد و با کناره گیری خود نفس راحتی بکشد.

دلیلدلخوریشدیدرادومشخصشد
ورزش: بوژیدار رادوشویچ چند هفته ای می شود که از مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس خواستار دریافت مطالباتش و به تازگی نیز تهیه بلیت سفر 
به کشورش شــده، اما فقط وعده و وعید شــنیده است.همین بدقولی 
ها باعث شــد تا رادوشــویچ روز جمعه در صفحه شخصی اش در یکی 
از شــبکه های اجتماعی از وضعیت خود در پرســپولیس شدیداً  ابراز 
دلخوری کند. همسر و فرزند رادوشــویچ نیز در ایران به سر می برند. 
رادوشویچ و همسرش منتظر دریافت مطالبات او و تهیه بلیت از سوی 
باشگاه پرسپولیس برای بازگشت به کشورشان هستند. بنابر شنیده ها 
سفارت کرواسی از این دروازه بان خواسته که هرچه سریع تر به کشورش 
بازگردد چرا که احتمال قرنطینه کلی کرواسی در روزهای آینده وجود 
دارد و این باعث می شود او نتواند از مرزهای مختلف وارد کشورش شود.

استقاللپولپروندهبویانراپرداختکرد
ورزش: با اعالم سرپرســت باشگاه اســتقالل هزینه دادرسی پرونده 
هافبک ســابق این تیم پرداخت شــد. بویان بابت نیم فصل حضور در 
استقالل این باشــگاه را ملزم به پرداخت ۲۹۰ هزار دالر کرده است که 
این موضوع باعث شده آبی ها به دادگاه cas شکایت کنند.با این حال 
باشگاه استقالل تا دیروز هزینه دادرسی شکایت این باشگاه به دادگاه 
cas را پرداخت نکرده بود اما به نظر این اتفاق رخ داده است.اسماعیل 
خلیل زاده در بخشی از گفت و گوی خود با رادیو تهران بدون اشاره به نام 
بویان اعالم کرد هزینه دادرسی دادگاه cas پرداخت شده است تا آبی ها 

همچنان امیدوار به پیروزی در پرونده این بازیکن باشند.

موردعجیبمدافعبلغارآبیها
ورزش: نیکوالی بودروف بازیکنی اســت که در نیم فصل با استقالل 
قرارداد امضا کرد تا خط دفاع این تیم را تقویــت کند. بودروف در این 
فصل در چند بازی در ترکیب ثابت اســتقالل به میدان رفته است اما 
اتفاق عجیب این اســت که او بابت حضور دو ماهه در جمع آبی پوشان 
هنوز پولی دریافت نکرده اســت.بودروف که بیــش از ۵۰ بازی ملی 
برای بلغارســتان داشته است فعاًل برای پشــت سر گذاشتن مرخصی 
به کشورش سفر کرده است اما به نظر می رســد باشگاه باید به زودی 
بخشی از قرارداد خود او را پرداخت کند تا این بازیکن به کارش در جمع 

آبی ها ادامه بدهد.

کاشانیمدیرعاملسایپاشد
ورزش:به نقل از روابط عمومی باشگاه سایپا، طی حکمی از سوی سید 
جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، حبیب کاشانی به 
عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا 
منصوب شد. مراسم معارفه وی دیروز با حضور مصطفی  مدبر مدیرعامل  
پیشــین و اعضای هیئت مدیره و تنی چند از مدیران  ارشــد شرکت  
فرهنگی ورزشی سایپا برگزار شد. کاشانی از مدیران  با سابقه ورزشی 

بوده و چهار سال مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس را بر عهده داشت.

فوالدهمدرفیفامحکومشد
ورزش: فوالد خوزســتان به دلیل عدم پرداخت مطالبات دو بازیکن 
برزیلی خود از سوی فیفا محکوم شد. سیلوا ســوارز و لوپز وینسوس، 
بازیکن فصل گذشته فوالد به حساب می آمدند که بعد از جدایی از این 
باشگاه شکایت شان را برای دریافت حق و حقوق و غرامت خود به فیفا 

برده و اخیراً موفق شده اند که حکم به محکومیت فوالد بگیرند.
مبلغ قرارداد هر یک از این بازیکنان که در دوره سرمربیگری سیداکبر 
پورموسوی و در دوره مدیریتی قبلی جذب باشگاه شده  بودند, 1۵۰ هزار 
دالر است که البته باشگاه فوالد توانسته در این مدت پرداخت بخشی از 

این مبالغ را به فیفا ثابت کند.

سرمربیشاهین:ازدوستمپولگرفتمتابرگردم
ورزش:میشو کریستیچویچ، ســرمربی تیم فوتبال شاهین شهرداری 
بوشهر گفت که برای بازگشت به کشور کرواســی، مجبور شده که از 
دوستش پول قرض کند. سرمربی تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر با 
گالیه از عدم پرداخت مطالباتش توسط باشگاه شاهین شهرداری بوشهر 
بیان کرد: باشگاه هنوز پولی به من نداده و قسط سوم قراردادم را پرداخت 
نکرده است. برای گرفتن بلیت سفر به کرواسی و برای بازگشت به خانه ام 
پس از پنج ماه، از دوستم پول گرفتم که این خیلی بد بود. باشگاه به من 

احترامی نمی گذارد و این خیلی بدتر است.

ناپولیدرپیآزمون
ورزش: رســانه های ایتالیا هفته گذشته از پیشــنهاد ناپولی به زنیت 
برای جذب سردار آزمون، مهاجم ملی پوش کشورمان خبر دادند. در 
این راستا درجدیدترین خبر در این زمینه داویده گوزاردی، خبرنگار 
ایتالیایی عنوان کرد: ســردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت به شــدت 
زیرنظر ناپولی قرار دارد و این مهاجم می تواند به این تیم ملحق شود. 
آزمون در این مدت برای زنیت 18 بــازی انجام داده و هفت گل برای 

تیمش به ثمر رسانده است. 

میمبال:نمیدانمچراباوجودکروناهمهچیز
اینجاطبیعیاست

ورزش: بازیکن پرویی تراکتور درباره شیوع کرونا در ایران و راه های مقابله 
با آن صحبت کرد. به نقل از ایســنا، ویلیان میمبال، بازیکن پرویی تیم 
تراکتور درباره شرایط خود و تأثیر کرونا بر زندگی و فوتبالش در ایران گفت: 
نمی دانم چرا در پرو شرایط حساس شده اســت. اینجا در ایران در حال 
حاضر کمبود اقالم وجود ندارد. بر خالف پرو اینجا اقدام های فوری را همان 
ابتدا برای مقابله با کرونا انجام دادند و لیگ برتر را تعطیل کردند. اینجا 
حضور مردم در اجتماعات خیلی طبیعی است. نمی دانم چرا. مردم ایران 
مثل سایر کشورهای دنیا در قرنطینه نیستند. نمی دانم آیا روند ابتال به 
کرونا کاهش داشته یا خیر چون من همه چیز را در اینجا طبیعی می بینم.

منهای فوتبال

فرمولیکهمترمزکرد
ورزش: پس از لغو گرندپری اســترالیا در آخرین لحظات، اکنون 
فرمول یک در بیانیــه ای اعالم کرده کــه گرندپری های بحرین و 
ویتنام که دومین و سومین گرندپری ها در تقویم مسابقات فرمول 
یک بودند نیز لغو شده اند. در این بیانیه آمده است: فرمول یک و فیا 
انتظار دارند که رقابت های قهرمانی را در اروپا و در پایان ماه می  آغاز 
کنند اما با توجه به افزایش سریع تعداد مبتالیان به کرونا در اروپا در 

روزهای اخیر، این امر به صورت مرتب بررسی خواهد شد.
رئیس و مدیرعامل فرمول یک، چیس کری گفته: وضعیت جهانی 
درباره ویروس COVID-1۹ بســیار متغیر اســت و پیش بینی 
اوضاع بسیار دشوار است. درست این اســت که ما زمانی را صرف 
بررسی موقعیت کرده و تصمیم صحیح را اتخاذ کنیم. ما این تصمیم 
را با همراهی فیا و سرمایه گذارانمان می گیریم تا امنیت تمام افراد 

دست اندرکار فرمول یک و طرفدارانمان را تضمین کنیم.

حضوررسمیبسکتبالباویلچرایران
درپاراالمپیک

ورزش: فدراسیون جهانی بســکتبال با ویلچر )IWBF( پس از 
پایان رقابت های کسب سهمیه قاره آفریقا، تیم های شرکت کننده 
از قاره های مختلف در بازی های پاراالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را معرفی 

کرد.
اسامیتیمهایحاضردربخشمردانبهشرحزیراست:

قارهآفریقا:الجزایر
قارهآمریکا:کانادا،کلمبیاوآمریکا

قارهآسیاواقیانوسیه:ایران،استرالیا،کرهجنوبیوژاپن
قارهاروپا:انگلیس،اسپانیا،ترکیهوآلمان

در بخش مردان 1۲ تیم در دو گروه 6 تیمی در مرحله مقدماتی به 
رقابت می پردازند که از هر گروه چهار تیم به مرحله یک هشتم نهایی 
صعود می کنند و پس از آن مرحله یک چهارم نهایی برگزار می شود 

تا در نهایت فینالیست ها مشخص شوند.

محمدعلیدرآستانهورودبهجمع
بوکسورهایبرترجهان

ورزش: محمدعلی بیات که تنها یک گام تا رسیدن به یک موفقیت 
بزرگ یعنی رسیدن به جمع ۳۰ بوکسور حرفه ای جهان قرار دارد، 

این روزها خودش را آماده یک نبرد هیجان انگیز می کند. 
این بوکســور ایرانی در مبارزه ای که چندی پیش در شهر گالسگو 
و در چارچوب مســابقات بوکس حرفه ای انگلیس برگزار شد، برابر 
»آرتورز کولیاکائوس« از لیتوانی قرار گرفت و توانســت این حریف 

قدرتمند را ناک اوت کند.
 محمدعلی بیات که در مجمــوع 18 مبارزه تاکنــون در کارنامه 
حرفه ای خود داشــته، 16 برد بدســت آورده و هر 16 حریف خود 
را هم ناک اوت کرده اســت. او نخســتین ایرانی به حساب می آید 
که در چارچوب این مســابقات به میدان رفته و حاال در آســتانه 
یک اتفاق بزرگ قرار دارد. این بوکسور ایرانی 8 فروردین باید برابر 
دیوید جیمســون قرار بگیرد؛ مبارزه ای که پیروزی در آن می تواند 

محمدعلی بیات را راهی ۳۰ بوکسور برتر جهان کند. 

استعفایدومدیروزارتورزش
بعدازدریافتحکمریاستفدراسیون!

ورزش: هفته گذشته با وجود شــرایط حاد کرونایی انتخابات دو 
فدراســیون دوومیدانی و جانبازان و معلوالن برگزار شــد. در این 
انتخابات افشین داوری و سید محمد شــروین اسبقیان به ترتیب 

آرای الزم برای ریاست در این دو فدراسیون را بدست آوردند.
داوری و اســبقیان که پیش از این به انتخابات دیگر فدراسیون ها 
نیز ورود کرده بودند در شــرایطی مجامع اخیر را با موفقیت پشت 
سر گذاشتند که در وزارت متصدی پســت های تعیین کننده ای 
هستند. داوری مدیریت توسعه ورزش حرفه ای و امور باشگاه ها را 
بر عهده دارد و اسبقیان هم سال هاست که در دفتر امور مشترک 
فدراسیون ها مدیریت می کند.با این حساب حضور همزمان آن ها 
در وزارت ورزش و فدراسیون های دوومیدانی و جانبازان و معلوالن 
به خاطر مطرح شدن دوشغله بودنشــان منع قانونی دارد. بنابراین 
داوری و اسبقیان برای تصدی پست های جدید خود در ورزش ملزم 
به کناره گیری از پست فعلی خود در وزارتخانه هستند. البته آن ها 
تا زمان دریافت حکم ریاست خود برای فدراسیون های مربوط هیچ 
منعی برای ادامه مدیریــت در وزارت ورزش ندارند.در واقع طبق 
قانون تا زمانی که وزیر ورزش برای داوری و اسبقیان حکم ریاست 
در فدراسیون دوومیدانی و جانبازان و معلوالن را صادر نکرده آن ها 
منعی برای آمد و رفت مدیریتی در وزارت ورزش ندارند اما پس از 

صدور حکم استعفای آن ها الزامی است.

۵کاراتهکادرانتظارمسابقاتمادرید
ورزش:پس از لغو مسابقات »کاراته وان« مراکش، با تصمیم مسئوالن 
فدراسیون چهار نماینده که شانس کسب ســهمیه دارند در انتظار 
برگزاری این مسابقات هستند.با تصمیم شورای اجرایی فدراسیون 
جهانی کاراته و پس از لغو رقابت های کاراته وان مراکش، مسابقات 
مادرید به عنوان آخرین مرحله از مســابقات کســب امتیاز ورودی 
المپیک انتخاب شــد. به همین دلیل فاطمه صادقی، سارا بهمنیار، 
رزیتا علیپور، سجاد گنج زاده و ذبیح اهلل پورشیب در انتظار تصمیم 
قطعی برای حضور در این مسابقات هســتند تا به تمرینات خود در 
فرانکفورت ادامه دهند.بر همین اســاس طراوت خاکســار و بهمن 
عسگری به همراه حســن روحانی مربی تیم ملی امروز به تهران باز 
خواهند گشت. ضمن اینکه علی اصغر آسیابری با دعوت فدراسیون 
کاراته تایلند برای یک اردوی یکماهه تمرینی راهی بانکوک خواهد 
شد.همچنین حمیده عباسعلی به همراه سمانه خوش قدم تا زمان 
صدور مجوز پزشکان برای سفر، به انجام امور درمانی در هانوفر زیر 
نظر دکتر امینی ادامه خواهند داد.در صورت لغو مسابقات مادرید، کل 

تیم تا پایان هفته به تهران باز خواهند گشت.

لغومسابقاتدوومیدانیهند
اعزامملیپوشانایرانمنتفیشد

ورزش:مسابقات دوومیدانی قهرمانی هند به منظور پیشگیری از 
شیوع کرونا لغو و به زمان دیگری موکول شد. پیش از این قرار 
بود تعدادی از برترین های دو و میدانی ایران به منظور ارزیابی 
عملکرد به این مســابقات اعزام شوند که این موضوع به دلیل 

لغو برگزاری رقابت ها نیز منتفی شد.
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سیما و سینما

خبر

در روزهای پایانی فیلم برداری در قشم
اولین تصاویر از »سلمان فارسی« منتشر شد

مهــر: فیلم بــرداری مجموعه 
تلویزیونی »سلمان فارســی« به 
کارگردانــی داوود میرباقری که 
در مرکز سیمافیلم تهیه می شود، 
به روزهای پایانی در جزیره قشم 
رســید.به نقل از روابط عمومی 

سیمافیلم، داوود میرباقری، کارگردان سریال »سلمان فارسی« مشغول 
فیلم برداری فصل بیزانس مجموعه »سلمان فارسی« است. در این فصل 

اعراب و سپاهیان روم  رودرروی یکدیگر قرار می گیرند.
این فصل یکی از فصل هایی اســت که پیچیدگی هــای خاصی دارد و 
به واسطه رویارویی اعراب با ســپاهیان روم، عالوه بر بازیگران ایرانی از 

بازیگران خارجی نیز استفاده می شود.
داستان ســریال »سلمان فارســی« از تولد تا ماجرای فتح ایران است. 
پیش بینی شده این ســریال در ۴۰ قسمت ساخته شود. البته شاید به 

واسطه پیچیدگی های داستانی، قسمت های سریال افزایش پیدا کند.
سریال »سلمان فارســی« جزو کارهای الف ویژه مرکز سیمافیلم است 
که فیلم برداری آن پنج ســال طول خواهد کشید و در داخل و خارج از 
کشور فیلم برداری می شود.گروه تولید پس از پایان فیلم برداری بخشی از 
مجموعه در ایران به ترکیه می روند و پس از بازگشت در لوکیشن هایی 
همچون تیســفون و جی کار را از سر خواهند گرفت. همچنین پس از 
فیلم برداری در یک کلیســا، گروه در شهرک غزالی و احتماالً لوکیشنی 
در ورامین مستقر خواهند شد.فرهاد اصالنی نقش تاجری را در مجموعه 
»سلمان فارســی« بازی می کند. همچنین علی دهکردی و محمدرضا 
هدایتی نیز در این ســریال به ایفای نقش می پردازند.پزشکان در پشت 
صحنه ســریال و در ضدعفونی کردن لوکیشــن حضور مستمر دارد.در 
روزهای گذشته یکی از سایت های خبری با انتشار فیلمی مدعی شد که 
عوامل تولید سریال سلمان فارسی بدون رعایت نکات بهداشتی مشغول 
فیلم برداری هستند؛ این در حالی است که فیلم مذکور مربوط به زمان 
پیش از شــیوع ویروس کروناســت و از زمان شیوع این بیماری تمامی 
عوامل پروژه هر روز توســط پزشــکان حاضر در لوکیشن مورد معاینه 
قرار گرفته و تمامی وســایل نیز به صورت مستمر ضدعفونی می شوند.

سریال »سلمان فارســی« به کارگردانی داوود میرباقری همانند سریال 
»مختارنامه« یکی از بزرگ ترین پروژه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران در حوزه فرهنگ است که سال ها برای ساخت آن تالش شده است.

ساخت یک فیلم با موضوع کرونا
از تالش جامعه پزشکی قدردانی می شود

مهر: ابراهیم عامریان، تهیه کننده 
ســینما فیلمی با موضوع کرونا 
می سازد.به نقل از روابط عمومی 
پــروژه، ســیدابراهیم عامریان، 
سینمایی  فیلم های  تهیه کننده 
»انفــرادی« و »دینامیت« تهیه 

فیلمی با مضمون کرونا را برعهــده گرفت.فیلم نامه »کرونا« در فضایی 
اجتماعی در حال نگارش اســت و به زودی بــا انتخاب کارگردان، برای 
درخواست پروانه ساخت ارائه می شود.عامریان درباره این فیلم سینمایی 
گفت: فیلم »کرونا« تقدیمی  است به جامعه پزشکان، پرستاران و پرسنل 
درمانــی که امــروز در خط اول جبهه ســالمتی هموطنانمان در حال 
جنگیدن با ویروس کرونا هســتند.این تهیه کننده سینما بیان کرد: این 
فیلم سینمایی تنها برای به تصویر کشیدن لحظاتی از تالش های عزیزان 
کادر و پرســنل درمانی برای مبارزه با ویروس کروناست.فیلم سینمایی 

»کرونا« اردیبهشت ١٣٩٩ وارد مراحل پیش تولید می شود.

مهران مدیری خبر داد
ادامه ضبط برنامه دورهمی بدون تماشاگر

مهران  جــوان:  خبرگزاری 
مدیری با انتشار متنی از ضبط 
برنامه دورهمی بدون تماشــاگر 
خبــر داد.ایــن روزهــا برنامه 
دورهمی با اجرای مهران مدیری 
در حال ضبط برای نوروز است.

مهران مدیری با انتشار متنی در صفحه شخصی خود نوشت:
به نام زیبایی.

الزم دانستم به مردم عزیزم و جامعه هنری کشورم  این مطلب را اطالع 
دهم که ضبط برنامه »دورهمی« با حضور پزشکان متخصص، سازمان 
هالل احمر و تیم تخصصی وزارت بهداشت، با رعایت حداکثر موارد ایمنی 
و بهداشتی، در حال اجرا بود.با وجود رعایت تمامی این موارد، برای حفظ 
سالمت مردم و تیم سازنده، تصمیم گرفتم از روز شنبه )۲۴ اسفندماه( 
ضبط برنامه بدون حضور تماشاگر انجام شود و با تمهیدات فنی تدوین، 

حضور تماشاگران به مجموعه اضافه شود.

تهیه کننده برنامه »صبح جمعه با شما« خبر داد 
کرونا در »صبح عید با شما«

سینماپرس: برنامه »صبح عید 
با شــما« از ۲۸ اســفند تا ١۵ 
فروردین به صورت زنده از ساعت 
٩:٣۰ صبــح تا ١۲ ظهر از رادیو 

ایران پخش می شود.
تهیه کننده  قدوســیان،  ساجد 

برنامه »صبح جمعه با شــما« گفت: هنرمندان »صبح جمعه با شما« از 
۲۸اســفند تا ١۵ فروردین، ویژه برنامه »صبح عید با شما« را به صورت 
زنده از ســاعت ٩:٣۰ صبح تا ١۲ ظهــر از رادیو ایران اجرا می کنند.وی 
ادامه داد: موضوع »کرونا« هم در شکل گیری و پرداخت ویژه برنامه های 
امسال »صبح عید با شما« بی تأثیر نبوده و بخش عمده ای از نمایش ها و 
شوخی های ما را دربرگرفته است.قدوسیان با اشاره به راه اندازی رادیوی 
فصلی نوروز گفت: هر روز گلچینی از برنامه »صبح عید با شــما« از این 
شــبکه رادیویی پخش می شود تا مخاطبانی که نتوانسته اند شنونده آن 

برنامه از رادیو ایران باشند، از امواج این شبکه برنامه را پیگیری کنند.
تهیه کننده »صبح جمعه با شــما« در پایان با اشــاره به بخش هایی که 
برای رادیو نوروز تدارک دیده شــده اســت، تصریح کرد: سعی کرده ایم 
از بخش هایی استفاده کنیم که کمتر به جنبه های انتقادی می پردازد و 
بیشتر جنبه تفریحی و سرگرمی دارد. نمایش های کمدی، لطیفه، طنز، 
آهنگ های کمدی و جذاب از آیتم های مختلف برنامه هستند که سعی 

داریم در آن ها فضای مفرحی را به وجود بیاوریم.

شیخ االسالمی  جواد  سینما/  و  سیما   
سال ٩۸ با سیل آغاز شد و این بحران تا پایان 
سال ادامه داشت به شکلی که سیل ۲٣ استان 
کشور را دربرگرفت و در طول سال ١۲میلیون 
شهروند درگیر این فاجعه بودند. با این همه تعداد 
محصوالت فرهنگی که به این بحران بپردازند در 
این مدت بسیار اندک بود. در این بین مشکالت 
بافت  دلیل  به  خوزستان  و  لرستان  استان های 
و متفاوت  بیشتر  و زیست بوم مردم آن  زندگی 
از دیگر استان های درگیر سیل بود. مستند »آن 
سوی کارون« که در جشنواره عمار نیز حضور 
داشت از جمله مستندهایی است که با حضور 
روشنی  تصویر  کرد  سعی  سیل زده  مناطق  در 
از وضعیت مناطق و حال و روز مردم سیل زده 
به مخاطب ارائه کند. با علی ناصری، کارگردان 
آن سوی کارون درباره این مستند به گفت وگو 

نشستیم که می خوانید.

 ایده مستند »آن سوی کارون« چطور در 
ذهن شما شکل گرفت؟

با سیل لرســتان خیلی از روستاهای لرستان و 
خوزستان درگیر مشکالت شدند. چون لرستان 
باالدست خوزستان است، آب سدهای خوزستان 
هم باال آمد و بعضی نقاط خوزستان دچار سیل 
شد، البته نه به صورت شدید. وقتی خطر جدی 
شد مردم خوزستان شروع به زدن سیل بند کردند، 
در دشــت آزادگان و خیلــی از مناطق دیگر که 
خیلی در رسانه ها مطرح نشدند. لوکیشن مستند 
ما هم بخش باوی واقع در شــمال شهر اهواز بود 
که مردم آنجا مشغول سیل بند زدن بودند. منطقه 
درگیر سیل، منطقه ای متشکل از ٣۴ روستا بود 
که در غرب رودخانــه کارون قرار گرفته اند. رود 
کارون بین روســتاهای آن سو و شهر »مالثانی« 
جدایی انداخته و نام اثر یعنی »آن سوی کارون« 
برگرفته از همین مسئله است. تاریخ شروع بحران 
در این منطقه ١6 فروردین بود که طوفانی بسیار 
شــدید موجب طغیان سراســری رودخانه ها و 
شکستن ســیل بندها شد. از یک طرف مردم که 
انتظار طوفان ١6فروردین را نداشــتند منطقه را 
ترک نکرده و خیال می کردند سیل بندهایی که 
ایجاد کرده اند قدرت ایستادگی در مقابل سیل را 
دارد، اما طوفان با شکستن سیل بندها همه  امید ها 
را به باد می دهد و در یک نیمه شب بسیار غم انگیز 
صحنه هایــی تراژیک رقم می خــورد و نیروهای 
داوطلب همراه مــردم از زن و بچه و پیر و جوان 
به صورت شبانه روستاهای خود را رها می کنند و 
خانه هایشان را با سیل تنها می گذارند. نیروهای 
داوطلب شــهر مالثانی که از آن سوی کارون به 
منطقه آمده اند و در کنــار مردم حضور دارند به 
مردم کمک می کنند تــا بتوانند منطقه را ترک 
کنند؛ منطقه ای که تنها یک روز بعد به دریایی 
عظیم تبدیل شد. داستان اصلی فیلم هم از اینجا 
شروع می شود، یعنی نیمه شــب ١6فروردین. از 
اینجا به بعــد یک حرکت عمومی از طرف مردم 
شــکل می گیرد. مثالً مردمی که آواره شده اند را 
داخل خانه های خودشان جا می دهند و تا جایی 
که در توان دارند به کمک همدیگر می آیند. یک 
همدلی همگانی به وجود می آید و سبب می شود 
که مردم با جان و دل به هم کمک کنند. ســوژه 

مستند ما روایت این همدلی همگانی است.

 تصویربرداری چه زمانی شروع شد؟
١6فروردین آن طوفان شدید آمد و بنده روز ١7 
فروردین در محل حادثه حاضر شدم. آنجا طرح 
مستندی تهیه کردم و روز ١٩فروردین همراه با 
تیم تصویربرداری کار را کلیــد زدیم. چهار روز 
تصویربرداری کردیم. وقتی ما وارد شدیم تیم های 
مردمی و جهادی صحنه گردان بودند. یعنی هنوز 
سازمان های دولتی وارد امدادرسانی نشده بودند 
یا حداقل ما نشــانه ای مبنی بــر حضور ارگان ها 
مشــاهده نکردیم و اتفاقاً نکتــه جالب برای ما 
همین بود که خود مردم تشکیالت و سازوکارهای 
مدیریت بحران را شکل داده  بودند. شبکه توزیع 
امداد ســازوکارهایی کامالً منســجم برای حل 
چالش ها به وجــود آورده بودند؛ مثالً مشــکل 
حمل ونقــل در منطقه با اســتفاده از قایق های 
بومی ماهیگیری رفع می شد. موکب های اربعین 
تأمین تغذیه اضطراری مردم سیل زده را به عهده 
داشــتند، خانه های مردم به همان سبک اربعین 
در اختیار ســیل زدگان قــرار می گرفت و حتی 
گروه های مددکاری برای تلطیف جو خشن بحران 
شــکل گرفته  بود. جالب اینجاست که همه این 
اتفاقات بزرگ به دست مردم همان منطقه شکل 

می گرفت و مدیریت صحنه تماماً مردمی بود. 

 طرح مستند چه بود؟ قرار بود روی چه 
موضوعاتی تمرکز کنید؟

در آن روزها وقتی تلویزیون را روشن می کردیم 
٩۰درصد تصاویر مرتبط با مســئوالن و از مردم 
تصویر اندکی دیده می شد، درحالی که در صحنه 
واقعی ٩۰درصد مشکالت را خود مردم مدیریت 
می کردنــد. حاال چرا نقش مســئوالن پررنگ و 
مردم کمرنگ بود؟ چون آن ها با خودشــان تیم 
تصویــر وارد منطقه می کردند، اما مردم عادی و 
مســتضعفان که با دســت خالی کار می کردند، 
رســانه ای نداشــتند. ما به عنوان تیم »عمار« 
رسالت عماریمان این بود که حقیقت را به تصویر 
بکشــیم. حقیقت هم همان واقعیت گذشــته و 
امروز انقالب است؛ اینکه از همان ابتدای انقالب 
تا همین مسئله سیل و بعد از آن همیشه مردم 
هستند که سررشته امور را به دست دارند. سیل 
در خوزستان می توانست به یک مشکل امنیتی 
برای حکومت تبدیل شود. اعتراض های مردم به 
مســئوالن و نهادهای دولتی و حکومتی خیلی 
روشن بود و در شــبکه های اجتماعی بسیار به 
چشم می آمد، اما مردم و نیروهای جهادی منطقه 
با فعالیت مستمر و خوبی که داشتند این خطر 
را رفع کردند. مثل همیشه وقتی وارد یک تنگنا 
شدیم دوباره این مردم بودند که توانستند مشکل 

را رفع کنند.

این نوع کارها ســیاه نمایی کردن   در 
درباره حادثه یک احتمال قوی است. تعادل 
بین روایت این همدلی همگانی و سیاه نشدن 
روایت را چگونه برقرار کردید؟ با مسئوالن 
هم صحبت کردید؟ به مســائل ریشه ای تر 

مثل چرایی وقوع سیل هم پرداختید؟

در این گونه بحران ها خیلی از تیم های مستندساز 
وابسته به نهادهای مختلف دولتی  هستند و سعی 
می کنند به نوعی واقعیت را به درســتی بازتاب 
ندهند، اما وقتی یک تیم گزارشگر و مستندساز 
مستقل وارد چنین بحرانی می شود کم کاری هایی 
که آنجا اتفاق افتاده و تصمیم های نادرســت را 
روایت می کند. ما چون می دانستیم سایر دوستان 
به این مسائل خواهند پرداخت تصمیم گرفتیم 
لنز دوربینمــان را جای دیگــری زوم کنیم که 
همان مردم بودنــد. در واقع در این حادثه ما دو 
صفحــه داریم؛ یک صفحه ســیاه و یک صفحه 
سفید. صفحه سیاه متعلق به کسانی است که به 
وظایف قانونی خودشــان در قبال منطقه و مردم 
عمل نکرده اند و موجب خســارت های این سیل 
شده اند و حاال عواقب آن را نیز به عهده نمی گیرند 
و یک صفحه سفید متعلق به کسانی که به لحاظ 
قانونی وظیفه ای نداشته اند، اما وارد صحنه شده اند 
و دارند کار می کنند. ما ســعی کردیم به صفحه 
سفید کار بپردازیم و تحلیل کم کاری ها و سرزنش 
مقصرها را به فرصت دیگر و مفصلی واگذار کنیم. 

 قطعاً مشکالت سیل لرستان و خوزستان 
هنوز ادامــه دارد و ســیل اخیری که در 
خوزستان رخ داد، مشکالت دیگری در پی 
خواهد داشــت. با تجربه شما از حضور در 
مناطق سیل زده فکر می کنید راهکار اصلی 

برای حل مشکالت سیل چیست؟
کســی جز مردم منطقه یعنی نزدیک ترین افراد 
به آنجا نمی تواند مشــکالت را رفع کند. به نظر 
ما راهکار اصلی حضور نیروهای داوطلب مردمی 
در صحنه و مدیریت اولیه حادثه و بحران اســت. 
بحران با یک حادثه شروع می شود و تا بازگشت 
شرایط به حالت عادی ادامه دارد. متقابالً مدیریت 
بحران نیز مراحل مختلفــی دارد و تا زمانی که 

مردم به شــرایط عــادی زندگی بازنگشــته اند، 
مدیریت بحران نیز ادامه دارد.

ابتدا باید حالت اضطراری هرچه ســریع تر رفع 
شــود. مراحل بعدی مهیا کردن دوباره شــرایط 
برای زندگی ساکنان اســت. آن سوی کارون از 
لحاظ زمانی راوی شرایط اضطرار اولیه است که 
با ترکیبــی از مدیریت مجموعه های مردم نهاد و 
امکانات دولتی قابل رفع است، اما مراحل بعدی 
یعنی جبران خســارت ها و مهیــا کردن مجدد 
شرایط زندگی مسئولیتی است که اگر حکومت 
به عهده نگیرد، از عهده مجموعه های مردم نهاد 
بر نمی آید. در این مرحله میاندار باید دولت باشد 
و مجموعه های مردم نهاد نقش درجه ۲ و کمکی 
ایفا کنند. در غیر این صورت تجربه زلزله سرپل 
ذهاب تکرار خواهد شد. بحرانی که با حضور مردم 
به خوبی در مسیر رفع شدن قرار گرفت، اما آنچه 
امروز شاهد هســتیم آن است که هنوز بسیاری 
از مردم در کانکس زندگــی می گذرانند و هنوز 
به شرایط طبیعی زندگی بازنگشته اند. در بحران 
کنونی هم ممکن است سناریوی مشابهی اتفاق 
بیفتد. یعنی بعد از سپری شدن شرایط فوق العاده 

خدمت رسانی، مردم به حال خود رها شوند.  

 یادم هست که مناطق سیل زده در آن 
مقطع پر از سوژه های همدالنه بود که روایت 

کردنشان می توانست الهام بخش باشد.
بله. حرکــت خیلی بزرگی اتفــاق افتاد. به قول 
رهبری چیزی که در هیچ جای دنیا شــاهد آن 
نیستیم، این حرکت عمومی و مردمی است. پس 
از ســیل نمی توان به این مسائل پرداخت، چون 
مردم کارشان را انجام می دهند و از منطقه خارج 

می شوند. 
یک نکته هم این اســت کــه الگوهای مدیریت 
بحران ما باید نســبت به آنچه که در دنیا اتفاق 
می افتد متفاوت باشد. یعنی با توجه به ویژگی های 
خاص مردم ما نســبت به مردم دنیا، باید الگوی 
متفاوتــی برای مدیریت بحــران ارائه بدهیم. از 
قضا تصاویری که گرفتیــم خیلی فرخنده بود، 
چــون مردم یک الگوی مدیریــت بحراِن خوب 
و ایرانی به ما نشــان می دهند؛ خیلی قشنگ تر 
و تخصصی تــر از کشــورهای دیگر. یعنی وقتی 
مردم بومی وارد عمل می شــوند، چون منطقه 
را می شناسند، حتی در دورافتاده ترین روستاها 
هــم خوب عمل می کنند بــه خصوص وقتی با 
منطقه ای مثل خوزستان روبه رو باشیم که طوایف 
و فرهنگ های متفاوتی دارند و ممکن است حتی 
مسائل فرهنگی عمیق تری در میان باشد. مثاًل دو 
طایفه که با هم اختالف داشــتند در یک روستا 
زندگی می کردند. با وقوع سیل این دو طایفه از 
دو سو سیل بند می زنند و وقتی به هم می رسند، 
به دلیل مشکل قبلی که با هم داشته اند، سیل بند 
روستایشان را به هم متصل نمی کنند و نیمه کاره 
رهــا می کنند. بچه های بومی کــه از این ماجرا 
اطالع داشــتند رفته بودند و ســیل بند را کامل 
کرده بودنــد. آن دو طایفه هم در خالل همین 
ماجرا به خاطر تهدید مشترکی که داشتند، پس 
از تقریباً ١۰سال اختالف با هم آشتی می کنند. 
این اتفاقات از صفحات ســفید ماجرای ســیل 

خوزستان بودند که باید ثبت می شد.

برش

تلویزیون  وقتی  روزها  آن  در 
90درصد  می کردیم  روشن  را 
از  و  مسئوالن  با  مرتبط  تصاویر 
مردم تصویر اندکی دیده می شد، 
واقعی  صحنه  در  که  حالی  در 
90درصد مشکالت را خود مردم 
مدیریت می کردند. حاال چرا نقش 
مسئوالن پررنگ و مردم کمرنگ 
بود؟ چون آن ها با خودشان تیم 
می کردند،  منطقه  وارد  تصویر 
مستضعفان  و  عادی  مردم  اما 
با دست خالی کار می کردند،  که 

رسانه ای نداشتند

سینماتلویزیون

برنامه های تلویزیون  در هفته آخر سال 1398
»دوپینگ« زودتر نوروزی می شود

غالمرضا موسوی، عضو »کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما«:
حمایت از مشاغل سینمایی را در کارگروه جدید بررسی می کنیم

سیما و ســینما: »دوپینگ« در حالی از ۲6 اسفندماه 
پخش می شود که تا پایان فروردین ماه روی آنتن خواهد 

بود.
تلویزیون این روزها به سال تحویل نزدیک می شود و عالوه 
بر پخش برنامه های نوروزی، ســریال هایی را هم درنظر 
گرفته که به جز »پایتخت«، ســه سریال دیگر روزهایی 

بیش از ایام تعطیالت نوروز روی آنتن خواهند بود. 
ســریال »دوپینگ« از روز دوشنبه ۲6اسفند ماه خودش 
را به آنتن می رساند؛ سریالی که مضمونی کمدی ـفانتزی 
دارد و داســتان دو شــخصیت اســت که با شرایطی که 
برایشــان در دوران نوزادی پیش آمده ماجراهایی فانتزی 
را در طول ســریال تجربه می کنند. شبنم مقدمی، هادی 
حجازی فر، محمد بحرانی، النازحبیبی و نیما شعبان نژاد از 
جمله بازیگران اصلی این مجموعه تلویزیونی ٣۰ قسمتی 
هســتند و پخش این ســریال تا آخر فروردین  ماه ادامه 

خواهد داشت. 

مدرسهتلویزیونیصاحب»نرمافزار«میشود
با توجه به برگزاری نزدیک به ۴۰کالس درســی در روز، 
در شبکه آموزش و چهار سیما، از امروز نرم افزار هفت به 
عنوان بستر کاربردی »مدرسه تلویزیونی ایران« با امکانات 
پاسخگویی به پرســش های دانش آموزان و سایر مقاطع 

تحصیلی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.
»نرم افزار هفت« دارای بخش هایی شامل تمامی بسته های 
تصویری مدرســه تلویزیونی ایران، بخش های پرسش و 
پاســخ با معلمان، خودآموز -در این بخش دانش آموزان 
میزان یادگیری خود را سنجیده و در عین حال حضور خود 
در کالس ها را ثبت می کنند، ببین و یاد بگیر- برنامه های 
کوتاه مهارتی،پارسی زیباســت-برنامک های زبان فارسی 
برای حفظ و ترویج  زبان و ادبیات فارسی، بازی های علمی 
گوناگون، گالری تصاویر مخاطبــان، بخش زنگ تفریح، 
۴هزار انیمیشن و... اســت.این نرم افزار با کوشش شبکه 
هفت ســیما راه اندازی شــده و از این پس دانش آموزان 
می توانند پرســش های خود را به صورت پرسش و پاسخ 
با معلمــان در میان بگذارند.در کنار این نرم افزار، کاربران 
می توانند از کانال هفت به نشانی haft_edu @در بستر 
پیام رسان روبیکا، فایل های تصویری کالس ها را دانلود و 

تماشا کنند.

فیلمهایدنبالهدارومرورآثارکمدینمشهور
درهفتهآخرسال1398

در هفته منتهی به ســال جدید، این شبکه ضمن پخش 

فیلم های ســرگرم کننده، در بخش صحنه گران به مرور 
آثار »جیم کری« یکــی از بهترین بازیگران کمدی تاریخ 
سینما می پردازد.در باکس ساعت١٣ فیلم های سینمایی و 
تله فیلم ها از شنبه ۲۴ اسفندماه تا پنجشنبه ۲٩ اسفند ماه 
به ترتیب »ول کن دستمو«، »باران«، »بازگشت به خانه«، 
»مهریه بی بی«، »روزهای آخر اســفند« و »عید به خانه 

می آید« روی آنتن می روند.
باکس فیلم های ساعت ١۵ که از تکرار فیلم های کالسیک 
شب قبل، به پخش فیلم های جذاب تغییر پیدا کرده و به 
ترتیب تا پنجشنبه ۲٩ اسفندماه، فیلم های »بچه راننده«، 
»دوازدهمین مرد«، »پیشتازان فضا«، »تی ٣۴«، »میان 

زمین و آسمان« و »ارثیه لوئیزا«  رسیده است. 
در باکس ساعت ١٩، از شنبه تا جمعه، به ترتیب فیلم های 
دنباله دار: »دنیای ژوراســیک ١ و ۲«، »مرد مورچه ایی«، 
 »مرد مورچه ای و زنبور«، »ببر خیزان اژدهای نهان ١ و ۲«

از شبکه نمایش پخش خواهند شد.
همچنین این هفته، شبکه نمایش در باکس ساعت ۲١ به 
مرور آثار جیم کری که مسلماً و بی هیچ شکی از بزرگ ترین 
و تأثیرگذارترین کمدین های دهه ١٩٩۰ است، می پردازد. 
او با چشــم های بیرون زده، صورِت االستیکی، اندامی دراز، 
باریک و پیچ وتاب خورده و اســکلت بندی ای که به شکل 
غیرممکنی انعطاف پذیر اســت، به خصوص در نقش های 
نمادین و به یادماندنی خود در دهه ٩۰، به گونه ای با بدن 
خود رفتار می کند که انگار عروسکی پارچه ای در سایز یک 
مرد است. از جمله  آثار وی به ترتیب، فیلم های »دروغگو 
دروغگــو«، »پنگوئن هــای آقای پاپر«، »پســر کابلی«، 
»ماجرای ناگوار«، »تفریح با دیک و جین« و »همه خوب 

هستند« که تا پنجشنبه ۲٩ اسفندماه پخش می شوند.
باکس ساعت ۲٣ نیز به پخش فیلم های جذاب اختصاص 
دارد که این هفته به ترتیب فیلم های »پرتگاه«، »واکنش 
زنجیره ای«، »حس ششم«، »آخرین جنگجوی قهرمان«، 
»کونگ جزیره گمشده« و »آســمان خراش« در جدول 

پخش شبکه نمایش قرار گرفته اند.

صبا کریمی: یکی از اعضای کارگروه بررسی آسیب های 
کرونا در سینما می گوید: وضعیت سالن دارها، مشاغل خرد، 
گروه های تولید و فیلم هایی که از اکران بازماندند، در اولین 

فرصت در این کارگروه بررسی خواهد شد.
با شیوع ویروس کرونا بخش های فرهنگی هم مانند دیگر 
حوزه هــا در تیررس این اتفاق قــرار گرفته و به تعطیلی 
کشیده شده است. ســینماها نیز درست در ایامی که به 
روزهای عید نزدیک می شدیم و قرار بود با اکران فیلم های 
جدید ایام پررونقی را تجربه کنند، تعطیل شد و مشخص 

نیست چه زمانی بازگشایی خواهد شد.
اما ســینماگران ایــن روزها بیکار نمانده اند و ســعی در 
همراهــی با مردم و حمایــت از گروه هــای تولید دارند، 
تــا جایی که اواخر هفته گذشــته گروهــی تحت عنوان 
»کارگروه بررسی آســیب های کرونا در سینما« از سوی 
رئیس سازمان ســینمایی تشکیل شــد و سینماگرانی 
اربابی  همچون سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد، محمود 
و رمضانعلــی حیدری خلیلی؛ معاونان ســازمان، منوچهر 
شاهسواری؛ مدیرعامل خانه سینما، سیدحسین سیدزاده؛ 
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و سیدغالمرضا موسوی؛ 
تهیه کننده به عنوان اعضای این کارگروه انتخاب شدند و 
قرار است آســیب های کرونا به سینما را بررسی کنند.در 
حکم حسین انتظامی خطاب به اعضای این کارگروه آمده 
است: نظر به شرایط ویژه ناشی از بیماری فراگیر کرونا که 
تغییراتی در زیست عمومی و سبک زندگی ایجاد کرده و 
عالوه بر آسیب های انسانی، مخاطراتی در اقتصاد و کسب 
 و کارهای خرد نیز پدیده آورده و همچنین ضرورت ارزیابی 
مســتمر تبعات این پدیده و اتخاذ سیاست های متناسب 
با شــرایط جدید به عضویت »کارگــروه ویژه« منصوب 

می شوید.

چهمواردیدر»کارگروهویژه«بررسیمیشوند؟
طراحی روش هایی در حفظ، جایگزینی و افزایش مصرف 
فرهنگی در حوزه سینما، پیشنهاد سیاست ها و بسته های 
حمایتــی برای صنعت ســینما و همه دســت اندرکاران 
آن از جمله مأموریت هایی اســت که قرار اســت با رصد 
مداوم شــرایط محیطی و بهره گیری از ظرفیت صنوف و 

صاحبنظران در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد. 
غالمرضا موســوی، رئیس انجمن تهیه کنندگان مستقل، 
تهیه کننده ســینما و یکی از اعضای این کارگروه درباره 
اهداف کارگروه و برنامه های آن برای بهبود وضعیت سینما 
می گوید: این کارگروه به تازگی تشــکیل شــده، بنابراین 
کمی زمان می برد تا برنامه و مأموریت های آن مشــخص 

و روشــن شود، اما هدف از تشــکیل آن آسیب شناسی و 
بررسی شــیوع ویروس کروناست که متأسفانه می بینیم 
همه چیز را تحت تأثیر خودش قــرار داده و در این بخش 
هم باید به مسائل مربوط به آن رسیدگی شود. کسانی که 
در سینما به فعالیت مشغولند، مشاغلی مانند سینماداران، 
تولیدکنندگان، کارکنان سینماها که در این اتفاق آسیب 
می بینند و تمام این موارد در این کارگروه باید مورد بررسی 
قرار گیرند.وی تأکید کرد: به نظر می رســد تمام مسائلی 
که به هرشکلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کرونا 
ارتباط داشــته باشــد، باید در این بخش بررسی و به آن 
رسیدگی شود.این تهیه کننده قدیمی سینما برای آسیب 
کمتر به مشاغل سینمایی در شــرایط فعلی عنوان کرد: 
معموالً دولت برای اتفاقات غیرمنتظره و حوادث غیرمترقبه 
همیشــه پیش بینی هایی کرده و برنامه هایی داشته و در 
بودجه ساالنه هم این مســئله لحاظ شده است. به نظرم 
در وهله نخست باید ببینیم چه گروه هایی در سینما بیشتر 
متحمل ضرر و زیان می شوند، از سالن دارها، تولیدکنندگان 
و کسانی که فیلم هایشــان در حال اکران بوده و به دلیل 
شرایط فعلی متوقف شده تا گروه هایی که به دلیل شیوع 
کرونا مجبورند تولیدشان را متوقف کنند و همه این موارد 

برای اهالی سینما مسئله ایجاد کرده است.

سالجدیدسینماچهزمانیآغازمیشود؟
موسوی با اشــاره به از دست دادن اکران عید نوروز، تأثیر 
آن روی چرخه اقتصادی و سرنوشت سینما در سال آینده 
تصریح کرد: وقتی شــرایط را بررسی می کنیم و با استناد 
به گفته متخصصان پزشکی که معتقدند فروردین ماه این 
بیماری به نقطه اوج می رسد، بنابراین قطعاً سالن های سینما 
و تولید آغاز نخواهد شد و اگر بگوییم فصل بهار را از دست 
نمی دهیم، سینماها در بهترین حالت بعید است زودتر از عید 
فطر بازگشایی شوند و نگاه بدبینانه هم این است که اوایل 
تابستان مجدداً باز شوند. وقتی این اتفاق بیفتد و سالن ها 
تعطیل باشــند، پس تولید هم به تبع آن تعطیل اســت.

گفت وگو با کارگردان مستند»آن سوی کارون« با موضوع سیل خوزستان

ثبتالگویمدیریتبحراِنمردمیایرانی
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