
شاکیبیادب
البد تا امــروز احکام جالب و گاه 
عجیب و غریبی را از سوی برخی 
قاضی ها دیده و شنیده اید که به 
جای زندان و مجازات های دیگر، 
متهم را وادار به انجام کار مفیدی 
کرده اند. حاال این مورد را هم که 
یک کاربر فضای مجازی در توییتر 
نوشــته بخوانید کــه البته نکته 

متفاوتش، حکم و این جور چیزها نیست.
»جلسه دادرسی داشتیم. مرد میانسال سفید موی که از خجالت سرخ شده 
بود را دستبند به دســت، نزد قاضی آوردند تا دستور حبس به دلیل بدهی 
2 میلیون تومانی را صادر کند... قاضی از شــاکی کم ادب خواست مهلتی به 
متهم بدهد ولی راضی نشد... قاضی دست در جیبش کرد و کارت بانکی اش 
را به سرباز داد و گفت: برو 2 میلیون بزن به حساب شاکی و برگرد... و تمام«!

مثلچهارسالپیش
ترامــپ در ســال 95 و وقتــی 
انتخابــات  در  شــرکت  نامــزد 
ریاســت جمهوری شــده بود، در 
جمــع طرفدارانــش از تقلب در 
انتخابات گفته بود: »اگر بخواهم 
صادق باشــم من نگران تقلب در 
انتخابات هســتم... هر روزه اخبار 
بیشتر و بیشتری می رسد که این 
انتخابات آزاد نیست«. البته او کمی پیش از این، حزب رقیب را متهم کرده 
بود که در نتیجه انتخابات دستکاری کرده و هیالری کلینتون را از رقیبانش 
جلو انداخته اند. حاال مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در توییتر نوشته 
است: »ترامپ حرف زدن از تقلب در انتخابات آمریکا را شروع کرده است«. به 
نظر می رسد با نزدیک شدن به زمان انتخابات در آمریکا، ترامپ سعی دارد از 
همان روش تبلیغاتی دوره پیش استفاده کرده و برای خودش رأی جمع کند. 

آیا کرونا می گذارد رئیس جمهور آمریکا موفق شود؟

خودروسازِیلنگ
وضعیــت تولیــد و همچنیــن 
افزایش حیرت آور قیمت خودرو و 
انتقادهایی که در این زمینه وجود 
دارد، این روزها بیشــتر کاربران 
فضای مجازی را وادار به واکنش 
کرده است. هر چند خیلی از این 
واکنش ها به صورت احساســی و 
جوک ســاختن خودش را نشان 
می دهد، اما همیشه کاربرانی هم هستند که به صورت دقیق تر و تخصصی تر 
بــه ماجرا نگاه کنند و در ضمن فقط توصیه به نخریدن نمی کنند. »ســید 
یاسر جبرائیلی« در همین زمینه در توییتر سه پرسش را مطرح کرده است: 
»خودروسازی ما لنِگ یکسری قطعات است که وارداتش با تالطم های ارزی، 
دچار اختالل می شــود. نسبت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با این 
نیازمندی ها چیست؟ مسئول هماهنگی روابط بین خودروسازها و شرکت های 
دانش بنیان کیست؟ چرا تفاهم نامه میان ایران خودرو و معاونت علمی اجرایی 

نشده است«؟
باید ببینیم کسی به پرسش هایی از این دست جوابی می دهد یا ماجرا با مصوبه 

شورای رقابت و تعیین موقت قیمت خودرو فیصله پیدا می کند.

قدسزندگی»باز هم خطای انسانی«؛ این تیتری بود 
که در بامداد روز گذشــته مثل بمــب در فضای مجازی 
منفجر شد. خبرها جورواجور بود و هرازگاهی هم متناقض. 
از آن  دست خبرها که تعداد شهدای این حادثه را بیش از 
100 نفر اعالم می کردند بگیر تا آن هایی که ماجرا را ربط 
می دادند به شلیک اشتباه نیروهای سپاه به ناوچه خودی! 
خیلی ها حتی پا را فراتر گذاشته بودند و شایعه هایی را از 
شلیک عمدی به ناوچه کنارک در فضای مجازی منتشر 
می کردند. مثل یکی از فعاالن ضدانقالب توییتر که نوشته 
بود: »یک ناوچــه  خودی را در آب هــای بندر خودی با 
موشــک زدن و منهدم کردن. این رو هم باید قبول کنیم 
»شلیک اشــتباهی« بوده؟! مثالً ناوچه رو با چی اشتباه 

گرفتن؟ فکر کردن ناو هواپیمابر دشمنه؟«
پس از این توییت بود که موجی از خودتحقیری توســط 
رســانه های آن طرفی و برخی از جریان های سیاسی، در 

فضای مجازی راه افتاد.

خودتحقیری#
در عرض کمتر از یک ســاعت، شــایعه ها بــه قدری در 
فضای مجازی گســترش پیدا کرده بودند که هیچ جوره 
نمی شد ســر و تهش را جمع و جور کرد. یکی از فعاالن 
توییتری نوشته بود: »سپاه پاســداران انقالب اسالمی با 
شلیک موشک از ناوچه جماران تعداد زیادی ایرانی را در 
منطقه کنارک کشته، مفقود و مجروح کرد. گفته می شود 
هدف سپاه از این حمله شدید نشان دادن ضرب شست به 

نیروهای خارجی در آب های منطقه است«.
این توییــت تحقیرآمیز یکی از هــزاران توییتی بود که 
با ســرعت زیادی شــروع به خودزنی و تخریب نیروهای 
امنیتی کشور کرده بودند. این جریان های مجازی البته در 
شرایطی سپاه را مقصر اصلی شلیک از ناوچه جماران به 
ناوچه کنارک معرفی می کردند که ناوچه جماران به عنوان 
نخستین نمونه از کشتی های جنگی کالس موج ساخت 
ایران، شــهرت زیادی دارد و بسیاری از فعاالن مجازی و 
رسانه ای، به خوبی می دانند این ناوچه در مالکیت ارتش 
اســت و هیچ دخلی به سپاه پاسداران ندارد! با وجود این 
لشکر مجازی ضدانقالب، خیلی زود ماجرا را ارتباط دادند 

به خطای انسانی در شلیک به هواپیمای اوکراینی. 

واکنشهایشتابزده#
شــاید اصلی ترین دلیل داغ شدن این شایعه ها، عجله  
برخی از فعاالن رســانه ای و خبرنــگاران روزنامه های 
داخلی برای انتشــار خبرهای تأیید نشــده درباره این 
ماجرا بود. به عنوان مثال وحید حاجی  پور –روزنامه نگار 
حوزه سیاست- در همان ساعات اولیه وقوع این حادثه 
در توییتر نوشــته بود: »بیمارســتان بندرچابهار محل 
اعزام زخمی های حادثه بوده و برابر اعالم منابع، تعداد 
کشته شــده های حادثه به بیش از ۴0 نفر رسیده که 
پیکر 22 نفر از پرســنل تا کنون پیدا شده؛ همچنین 
خبرها حاکی اســت موشــک از ناوچه جماران شلیک 

شده است«. 
یاسر حزباوی، دیگر فعال سیاسی و رسانه ای هم با عجله در 
توییترش نوشته بود: »علی الظاهر ناوشکن جماران تو مانور، 
اشتباهی ناوچه کنارک رو تو منطقه جاسک با موشک دریا 
به دریا زده و غرق کرده! گفته میشه حدود ۴0 نفر مفقود 

هستند«.
بسیاری از فعاالن ضدانقالب هم با اتکا بر همین دو توییت، 
شروع به شایعه سازی درباره ماجرای ناوچه کنارک کردند. 

موضعرسمیارتش#
پس از گذشت چندین ساعت از حادثه، روابط عمومی 
ارتش به شــایعه های مختلف پایــان داد و اعالم کرد 
شناور پشــتیبانی ســبک کنارک عصر روز یکشنبه 
بیســت و یکم اردیبهشــت در حین انجــام تمرین 
دریایی توسط تعدادی از شــناورهای نیروی دریایی 
ارتــش در آب های جاســک و چابهار، دچــار حادثه 
شــد و تعدادی از دریادالن نیــروی دریایی به فیض 
شهادت نائل آمدند. پس از این حادثه تیم های امداد و 
نجات دریایی در فاصله کوتاه در محل حضور یافته و 
 مجروحان و شهدا را از شناور تخلیه و به مراکز درمانی 

منتقل کردند.
عالوه بر این، بر اســاس گزارش خبرگــزاری فرارو، خبر 
غرق شــدن این ناوچه هم صحت نداشته و کنارک برای 
انجام تحقیقات توسط یدک کش به ساحل منتقل شده 
است. روابط عمومی ارتش در بیانیه خود، تعداد شهدای 
این حادثــه را 19 و تعداد مجروحان را هم 15 نفر اعالم 

کرده است. 
عالوه بر این، امیر سرلشــکر ســید عبدالرحیم موسوی، 
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران هم پیامی را 
دراین باره صادر کرد. متن پیام فرمانده کل ارتش کشورمان 

بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َُّکْم بَِشــْیءٍ ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوِع َونَْقٍص ِمَن اْلَْمَواِل  ولََنْبُلَون
ابِِریَن. ِر الصَّ َواْلَنُْفِس َوالثََّمَراِت َوبَشِّ

پوشیدن خلعت شهادت آرزوی رزمندگان مؤمنی است که 
صادقانه و جان بر کف، زندگی خود را وقف دفاع از آرمان ها 

و حدود و ثغور کشور نموده اند.
وصول به این مطلوب اگرچه برای شــهیدان شــیرین و 
گواراست، برای بازماندگان تلخ و جانکاه است و فراق آن ها 

جز به لطف خداوند رحمان و رحیم جبران نمی شود.
شــهادت جمعی از رزمندگان سپیدپوش نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران را به محضر فرمانده معظم 
کل قــوا )مدظلــه العالی(، خانواده معظم شــهدا و همه 

همرزمان عزیزم تبریک و تسلیت عرض می کنم.
از درگاه خداوند بزرگ برای آن عزیزان که اینک در جوار 
رحمت پروردگار آرام گرفته اند، علو درجات و برای خانواده 

معظم آن ها صبر و اجر مسئلت می نمایم.

واکنشسپاهپاسداران#
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی هم پس از وقوع این حادثه، 
خطاب به امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده 

کل ارتش جمهوری اسالمی ایران پیامی را صادر کرد.
متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
امیر سرلشکر برادر سید عبدالرحیم موسوی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسالمی ایران

سالم علیکم؛
شهادت جمعی از دریادالن ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و همرزمان شــجاع جناب عالی در تمرین نیروی دریایی 
آن سازمان، در آب های دریای عمان را به محضر فرمانده 
معظم کل قوا )مدظله العالی(، جناب عالی و آحاد فرماندهان 
و کارکنان آجا و خانواده معظم شهیدان این حادثه، تبریک 

و تسلیت عرض می نمایم.
از درگاه خــدای ســبحان برای شــهدای عزیز، رحمت 
و رضوان الهی و همنشــینی با ســید و ســاالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( و برای مجروحان فداکار 
حادثه، عافیت و ســالمتی و بــرای آن همرزم ارجمند و 
آحاد همکاران و نیز خانواده ها و بازماندگان مکرم، صبر و 

شکیبایی توأم با پاداش صابران مسئلت می کنم.

مشخصاتفنیکنارک#
بر اساس اطالعات منتشر شــده در رسانه های مختلف، 
ناوچه کنارک که دچار حادثه شــد، با شماره بدنه 1۴0۳ 
از جمله شناورهای پشتیبانی کالس هندیجان است که 
پیــش از انقالب و در زمان رژیم پهلوی از کشــور هلند 

خریداری شد.
البته باشگاه خبرنگاران جوان اعالم کرده اگرچه این کالس 
ناوچه ها ساخت یک شرکت هلندی هستند اما ناوچه ای 
که دچار حادثه شــده، داخلی بوده و در اوج تحریم ها با 

بهره گیری از دانش و فناوری بومی ساخته شده است.
ناوچه کنارک با ۴۷ متر طول، ۸.5 متر عرض و ۴۴۷ تن 
وزن و آبخور 2.9 متر قابلیت حمل بار و نفرات را داشــته. 
عــالوه بر این در زمینه تجهیزات رزمی هم به یک قبضه 
توپ 20 میلیمتری مجهز شده بود و همچنین چهار النچر 
موشک کروز ضدکشتی نور نیز برای شلیک علیه اهداف 

سطحی روی آن نصب شده بود.
قابلیت مین ریزی و حمل النچر پهپاد از دیگر ویژگی های 
این کالس است که سبب شده از آن ها برای مأموریت های 

گشت دریایی و شناسایی نیز استفاده شود.
ناو کنارک مهر 1۳9۷ به منطقه سوم دریایی نبوت نداجا 

در کنارک ملحق شده بود.

هشتگ#کنارکترندشد#
پس از انتشار موضع رسمی ارتش و واکنش سپاه پاسداران 
در قبــال حادثه ناوچه کنارک، کاربــران فضای مجازی 
هشتگ #کنارک را در توییتر فارسی داغ کردند و عالوه بر 
تسلیت به خانواد ه های شهدای این حادثه، به فرصت طلبی 
برخی از فعاالن فضای مجازی هم واکنش نشان دادند. در 
پایان چند نمونه از توییت های منتشر شده توسط کاربران 

را می خوانید:
»هم اکنون شاهد پرواز الشــخورها بر فراز خلیج فارس 
هستیم. جماعتی که االن از این اتفاق خوشحالن همون 
الشخورای همیشگی هســتند که هرچقدر دلیل فنی و 
علمی براشون بیاریم بازهم به کار خودشون ادامه می دن... 
ارتش فدای ملت، ملت فدای ارتش. واژه ها یاری نمی کنند 
تا نهایت غممان را بــرای خانواده های داغدار بیان کنیم. 
خلیج همیشــه فارس شــهیدان جان بر کفش را هرگز 
فراموش نمی کند... بازهم یک خبر آورد نســیم سحری/ 
رفت بر ســینه از این داغ چه آه و شرری/ مثل آن صبح 
که قاسم ملکوتی شد و رفت/ بازهم صبح و عروج شهدای 
دگری... ایرانی بودنتون رو فراموش کردین و به کشورتون 
خیانت می کنید قبول، حداقل انسان باشین و از مرگ چند 

نفر خوشحال نشین. اینم سخته واستون«؟

ویروسهاازخندهرودهبُرشدند
رقیهتوسلی:ماه رمضان دارد تمام می شود و دریغ از یک پیاله آش. خواهری 

پیشنهاد می دهد سبزی ها اگر آماده شوند، باقی اش با من.
پس با آقای همسر-شال و کاله که نه- دستکش و ماسک می کنیم برای خرید.

بعــِد این همه وقت قرنطینه، نمی توانم مثل از قحطی برگشــته ها به خیابان 
ُزل نزنم. آن هم وقتی از چاردیواری یکراســت پایم باز شــده به دل شکوفه ها 
و شلوغ بازی گنجشــکان و هوای معرکه و مغازه هایی که کرکره شان باالست. 
وقتی می بینم معــدود آدمیان گذری هنوز انرژی مثبت اند و آفتاب، ویتامین 

»D« تعارف همه می کند.
می خواهم لب باز کنم و از حسم نسبت به اردیبهشت و آزادی بگویم که میخکوب 
صحنه ای می شوم و نمی شود... میخکوب خواستگاری وسط خیابان اصلی شهر... 
َجّل الخالق... آقای کت و شــلواری زانو زده وسط جاده و دارد از دوست داشتن با 

خانم میانسال می گوید. این را جعبه انگشتری که گرفته طرفش، داد می زند!
جماعت اندکی مشــغول تماشا و فیلم برداری اند. اما برایم عجیب تر از کار این 
خواستگار جوان، رفتار اتومبیل نشین هاست که نه بوق می زنند، نه عصبانی و 
معترض اند. یکجورهایی انگار منتظرند ببینند پایان این ابراز عشق و عالقه به 
کجا خواهد انجامید؟ نمی دانم شــاید هم کرونا این مدت آموزگار شایسته ای 
بــوده و صبورترمان کرده و بی خبریــم. دارم با خودم فکر می کنم چرا عروِس 
ماجرا آن طور که باید رفتار نمی کند؛ مثالً دهانش از تعجب بیضی نمی شــود، 
جیغ نمی کشد، اشک شوق نمی ریزد و انگشتر را نمی قاپد همان طور که دارد 
جواب مثبت می دهد؟ که ملتفت می شوم انگار نمایش خارجکی آقای خواستگار 
چندان به مذاق یار هم خوش نیامده، چون سر به زیر دارد از لوکیشن می رود 
بیرون. همان طور که مرد دنبال زن می دود و ماشین ها از کنار اتومبیل خواستگار 
شکست خورده رد می شوند، من هم می روم توی دیکشنری ذهنم دنبال کلمه 
مناسب بگردم؛ مثل بخردانه، خردمندانه، عاقالنه، هوشمندانه، عقالیی، عالمانه... 
دنبال واژه ای که آن را آویزه گوشــم کنم. خواستگار به هم ریخته اما دست بردار 
نیست و این بار وسط پیاده رو معرکه گرفته و نشسته روی موزائیک های کرونایی.

انگار گاهی واقعاً کاری از دستت برنمی آید جز تماشا کردن و آموختن. هاج و 
واج به »آقای همســر« نگاه می کنم، به عروس باوقار داستان، به مردِم ماسک 
زده که تقال می کنند پسر جوان از زمین بلند شود و به ویروس ها که از خنده 

روده بُر شده اند!
برداشتآزاد:درست گفته اند که می شود به طرفه العینی بهار و آش و عشق 
را یکجا از خاطر برد. وقتی حرف، حرف جوانی خام باشد که دهانش هنوز بوی 

شیر می دهد!
زیرپوستشهر:چرا بعضی ها فکر می کنند ازدواج، آبنبات چوبی است...؟

کاش آن قدر که خواهرها در قبال درســت کردن یک قابلمه آش خودشان را 
مسئول می دانند، پدر - مادرها، آموزگار باشند.

 مجازآباد
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ورزشورزش
قهرمانی:داییباوجدانشچهمیکند؟

من را تا پای چوبه دار بردند

طبققانونجدیدفدراسیونوالیبال

 »پیام« 
باید امتیاز لیگ برتری بخرد

پیگیریمطالبهرهبریبرایروایتگریجهادعظیممردمیدرمقابلهباکرونا
درگفتوگویقدسباسیدسلیمغفوری،مدیرشبکهمستند

آوینی زمانه ات باش

مشکالتتیمبیشترازگذشتهشدهاست

 ربیع خواه:  بخواهند 
فصل بعد هم هستم

روزمره نگاری

حکایت امروز

عباسعلیسپاهییونسی
annotation@qudsonline.ir

نگاهیبهواکنشها،حواشیوشایعههایمجازیدرپیوقوعحادثهبرایناوچه»کنارک«نگاهیبهواکنشها،حواشیوشایعههایمجازیدرپیوقوعحادثهبرایناوچه»کنارک«

بازهمصبحوعروجبازهمصبحوعروج
شهدایدگری...شهدایدگری...

روشنکردنچراغیبرایدیگران

دنیا پر از آدم است. همه جوره هم هست. یعنی هم جنس خوبش وجود دارد 
وهم جنس خرابش و حتماً شــنیده اید که می گویند: »طرف جنسش خراب 
است«. حاال در این بین آدم هایی هم وجود دارند که وجودشان گرما و روشنی 
اســت برای عده ای دیگر. این آدم های گرم کم نیستند؛ از پزشکی که دارویی 
را برای بیماری کشف می کند و می سازد، تا انسانی که سعی می کند گرهی را 
از کار نیازمندی باز کند که یکی از کارهای با ارزش و اتفاق های مهمی است 
که نباید در زندگی از آن غفلت کنیم. احسان با خلق خدا همیشه توصیه بوده 
است، چه در قرآن کتاب روشن ما، چه در نهج البالغه و سخنان حضرت امیر)ع( 
و پیامبر)ص( و چه در ادبیات ما و به نظرم به زیبایی تام و تمام در بوســتان 
حضرت سعدی آمده که اصالً یکی از باب های آن یعنی باب دوم بابی است در 

مورد احسان؛ از مهربانی با بچه یتیم گرفته که سعدی فرموده است:
پدرمردهراسایهبرسرفکن/غبارشبیفشانوخارشبکن

چوبینییتیمیسرافکندهپیش/مدهبوسهبررویفرزندخویش
تا آن حکایت که زنی به شوهرش می گوید از بقال سر کوچه خرید مکن دور 
و برش پر از مگس اســت و گندم نمای جو فروش است و... و مردش این گونه 

جواب می دهد که:
ببخشایکآنانکهمردحقند/خریداردکانبیرونقاند

جوانمرداگرراستخواهیولیست/کرمپیشهشاهمردانعلیست
این ها را گفتم تا در این یکی دو روز از دو سه نفر بنویسم که به سهم خودشان 
می کوشــند حال دیگران بهتر باشد. یکی از این آدم ها مرتضی عبدی، مهاجر 
افغانستانی است که معلول است و در گلشهر مشهد مؤسسه خیریه باور سبز 

را اداره می کند.
یکی دوســال پیش بود که با مرتضی گفت وگویی گرفتــم به بهانه کارهای 
خیرخواهانه و صعودش به قله دماوند و رکوردش در باال رفتن از پله های برج 

میالد و... . 
دیروز دوباره گذرم به مؤسسه خیریه باور سبز افتاد. کمی با مرتضی حرف زدم 
و از کارهای خوبی که انجام داده و در دســت انجام دارند شــنیدم و از جمله 
آماده سازی۳ هزار بسته مواد غذایی در ایام کرونا برای نیازمندان و فکر کردم 
حیف که چنین اتفاقی به شکل شایسته پوشش داده نشد تا آدم های بیشتری 
بدانند روشن کردن چراغی برای خود و دیگران کمی عشق و همت می خواهد. 
تا دیگران بدانند وقتی آدمی شــمعی برای خودش روشن می کند نورش به 
دیگران هم می رسد. دنیا را می شود جای بهتری برای زندگی ساخت اگر کمی 
به فکر این باشیم که چگونه می توانیم به درد دیگران هم بخوریم و فقط به فکر 
بیرون کشیدن گلیم خودمان از آب نباشیم. نگویید این روزها اگر فقط بتوانیم 
گلیم خودمان را از آب بیرون بکشیم هنر کرده ایم که اگر با وجود این مشکالت 

توانستیم باز هم به فکر دیگران باشیم هنر کرده ایم.
مرتضی عبدی می تواند الگویی باشــد برای مهربان بودن با همه آن هایی که 
نیازمند هستند و باید حواسمان به آن ها باشد. چه ایرانی باشند، چه مهاجر، چه 

معلول و توان یاب و چه سالم اما نیازمند کمک ما.
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ورزش: هافبک تیم فوتبال پرسپولیس با تأکید بر اینکه 
دوری از فوتبال و تمرینات برایش اذیت کننده است در 
مورد درخواســت هم تیمی هایش گفت: امیدوارم لیگ 
برگزار شود تا تکلیف قهرمان مشخص شود. هافبک آرام 
سرخ ها که همواره ســعی کرده است از حواشی به دور 
باشــد در گفت وگو با مهر از روزهای خانه نشینی خود 
صحبت کرد و درباره مشکالت موجود در بدنه مدیریتی 

این باشگاه حرف زد.

روزهای قرنطینه به دلیل شیوع ویروس کرونا س
چطور می گذرد؟

در این مدت به صورت انفرادی تمرین می کنیم. اتفاقاً روی 
بدن های خودمان فشــار می آوریم تا در شرایط ایده آل 
بمانیم اما هیچ چیز جای تمرینات گروهی را نمی گیرد. 

البته در تعطیالت توانســتید بیشــتر کنار س
خانواده هایتان باشید.

اتفاقاً می خواستم به همین موضوع اشاره کنم که یکی 
از تنها خوشبختی های این روزهای سخت بودن در کنار 
خانواده است. مدت ها بود نمی توانستم تا این حد در کنار 
خانواده، وقت گذرانی کنم چون مدام در ســفر و تمرین 
بودیــم. روزهای خوبی در کنــار عزیزانم می گذرانم اما 

دلتنگی برای پرسپولیس واقعاً اذیت کننده است.

حاال فکر می کنید بازی ها از سر گرفته شود؟س
قطعاً دوست داریم رقابت های لیگ را دوباره از سر بگیرند. 
وضعیت مملکت هم طوری شده است که بیشترشغل ها 
می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. در چنین شرایطی 
بهتر اســت فضای برگزاری بازی ها را نیز فراهم کرده و 
اجازه دهند تا با حفظ پروتکل های بهداشتی بازی کنیم. 
تقریباً همه چیز عادی شده است و دوست داریم در کنار 
ســالمتی، لیگ را ادامه دهیم تا هواداران نیز به نحوی 

بتوانند بازی تیم های محبوبشان را ببینند.

البته مخالفان برگــزاری ادامه بازی های فصل س
جاری لیگ برتر هم کم نیستند.

امیدواریم لیگ را تعطیل نکنند. شــرایط کامالً نشــان 
می دهد که می توان بازی هــا را ادامه داد. به هر حال ۹ 
هفته تا پایان فصل باقی مانده است و با توجه به شرایطی 
که در جامعه هست و الگوبرداری از سایر لیگ های معتبر 
اروپایــی می توانیم کار را پیش ببریــم. فکر می کنم با 
برگزاری ادامه بازی ها تحت شرایط ایمن، هیچ باشگاهی 

متضرر نشود.

درباره شرایط مالی باشگاه هم صحبت می کنی؟س
واقعیت این است که مشکل مالی داریم. میزان دریافتی 
فصل جاری، کافی نبوده است و کمی از این لحاظ اذیت 
شده ایم. به هر حال روزگارمان از همین فوتبال می گذرد 
و امیدوارم مســائل فعلی که در باشگاه پیش آمده حل 

شود.

شما هم جزو بازیکنانی هستید که می خواهید س
در انتهای فصل، از پرسپولیس بروید؟

یک ســال دیگر قرارداد دارم و به این موضوع پایبند 
هســتم. افتخار می کنم پیراهن پرســپولیس را تن 
می کنم. ســال بعد هم با پرســپولیس هستم و تنها 
در صورتی که مــن را نخواهند به جای دیگری فکر 

می کنم.

فکر می کنید با پرسپولیس بتوانید پوکر قهرمانی س
داشته باشید؟

فاصلــه کمی با این رکورد داریــم. به هر حال لذتی 
که برای باال بردن جام هســت را 

نمی توان نادیده گرفت. امیدوار 
هستیم بتوانیم آن را بار دیگر 
کسب کرده و به هوادارانمان 
که روزهای خیلی سختی را 

می گذرانند تقدیم کنیم.

ورزش: در روزهای اخیر اعتراف داوران به اشــتباهات 
تأثیرگذار گذشــته، ناخواسته ســبب باز شدن فضای 
جنجال و حاشیه علیه خودشان شده است و کار به جایی 
رسیده که کمیته داوران و مسئوالن فدراسیون از اعضای 
جامعه داوری خواستند که دیگر مصاحبه نکنند. در این 
میان و با توجه به اینکه بحث های داوری دیدارهای قدیم 
دوباره باز شده یکی از کسانی که حرف های شنیدنی در 
این مورد دارد محسن قهرمانی است. با قهرمانی در مورد 
فضای ایجاد شده علیه داوری و اتفاقات جنجالی گذشته 

خودش صحبت کردیم.

شما از چهره هایی بودید که قضاوت جنجالی و س
پرحرف و حدیث زیاد داشتید. به خصوص دو بازی 
پرسپولیس - سپاهان که خیلی پرسر و صدا بود. 
یکی در جام حذفی سال 86 و دیگری در لیگ برتر 

در سال 92 بود.
در مورد اولی که در جام حذفی بود و در دقیقه 86 بازی 
برای سپاهان پنالتی گرفتم تصمیمم کامالً درست بود و 
بعداً در کارشناسی ها هم تأیید شد و مشکل خاصی نبود. 
در مورد بازی ســال ۹2 و پنالتی اخراج مربوط به میثم 
حسینی من شجاعتش را داشتم همان موقع از هواداران 
واقعی پرسپولیس عذرخواهی کردم. پس از آن بازی من 
را تا پــای چوبه دار هم 
بردند و هنوز هم که 
هنوز است از برخی 
به  پرسپولیســی ها 
خاطر آن بازی فحش 
من  سؤال  می خورم. 
رنگــی  هــواداران  از 
این اســت که وقتی 
شــما  تیم  مهاجم 
توپ  ندارد  عرضه 
را از یک متری 
دروازه  وارد 
کند گناه داور 
؟  چیســت

فحش هایتــان را به بازیکن چنــد میلیاردی بدهید که 
در ســال 10 گل هم نمی زند. خارجی هایی که به ایران 
می آیند را بررسی کنید و ببینید چه کسانی بیشتر الیق 

فحش خوردن هستند. 

پس از آن بــازی حمله های عجیب و تندی از س
سوی علی دایی علیه شما صورت گرفت و کار از 

اعتراض به اتهام زنی کشیده شد.
بروید نگاه کنید و ببینید بعد از آن هفته داوری ها چطور 
به سمت پرســپولیس چرخید و تا پایان فصل این تیم 
چقــدر از جریانات داوری ســود برد؟ بازی برگشــت  
پرسپولیس - سپاهان را در همان فصل آنالیز کنید. سوای 
اینکه داورش چه کســی بود ببینید چه اتفاقاتی افتاد و 
چطور اشتباهات داوری به سودشان چرخید. یک عالمت 
سؤال برایم همیشه باقی مانده که اگر من تخلفی کردم و 
به اثبات رسید چرا دوباره اجازه داوری به من داده شد و 
اگر تخلفی نکردم چرا برای شخصی که به من تهمت زد 

اتفاقی نیفتاد؟

پس از آن ماجرا دیگر دایی را ندیدید و اینکه س
آیا او را بخشیدید؟

من دیگر هیچ برخورد یا تماســی با دایی بعد از آن ماجرا 
نداشتم و قبل از آن هم ندارم. در مورد بخشش هم حتی 
اگر من بخشیده باشم او خودش نباید بتواند به این راحتی ها 
خودش را ببخشد. سوای اینکه من دایی را بخشیدم یا نه، 
امیــدوارم در محکمه وجدان خودش همچنان با خودش 

بابت کاری که در حق من کرد درگیر باشد.

در بازی های پرسپولیس و سپاهان چرا همیشه س
جنجال های اینچنینی وجود دارد؟ برای مثال همان 

بازی فصل قبل معروف علیرضا فغانی؟
جنجال و حاشیه پرسپولیس - سپاهان مختص محسن 
قهرمانی است و به نوعی به نام من سند خورده است. در 
مورد جنجال هم فکر می کنم خود مسئوالن دوست دارند 

که چنین فضایی وجود داشته باشد.

بازی اخیر که برگزار نشد چطور؟ حکم درستی س
داده شد؟

اگر یک حکم درست از مسئوالن دیده  باشیم همین است 
و امیدوارم تصمیمات قاطع این شکلی ادامه داشته باشد.
اتفاقاتــی که دیدیم و گزارش ناظر بازی باید 3برصفر به 

سود پرسپولیس اعالم می شد و همین طورهم شد.

مشکالت تیم بیشتر از گذشته شده است 

ربیع خواه: بخواهند فصل بعد هم هستم
قهرمانی: دایی با وجدانش چه می کند؟

من را تا پای چوبه دار بردند

بازگشت هازارد به تمرینات رئال مادرید
ورزش: در حالی که انتظار می رود بازی های باقیمانده فصل جاری اللیگای اسپانیا از 23 

خرداد از سرگرفته شود، هواداران رئال مادرید خبر خوبی را از تیم شان دریافت کردند. 
ادن هازارد 2۹ ســاله که در ماه مارس و درست پیش از شیوع گسترده ویروس کرونا، 
قوزک پای خود را به تیغ جراحان سپرده بود، با به پایان بردن ریکاوری کامل خود، به 
تمرین گروهی رئالی ها ملحق شــد و پابه پای هم تیمی هایش تمرین کرد. این هافبک 
بلژیکی که تابستان گذشته سرانجام با قراردادی پنج ساله به ارزش 100 میلیون یورو از 
چلسی به رئال مادرید پیوست، در اولین فصل حضورش در جمع کهکشانی ها نتوانسته 

است آن عملکردی که در جمع آبی پوشان لندنی داشته را تکرار کند.

شکایت مخترعان اسپری داوری از فیفا
ورزش: به نقل از نشریه آ اس اسپانیا، پابلو سیلوا و هاینه آلمانیه دو مبدع اسپری هایی 
که داوران برای تعیین فاصله میان توپ و دیوار دفاعی بازیکنان در ضربات ایستگاهی به 
کار می برند، از جانی اینفانتینو رئیس فیفا شکایت کرده اند و قرار است دادگاهی در برزیلی 
مشخص کند که آیا شکایت آن ها به حق است یا نه. این دو مدعی هستند که فیفا مطالبات 
آن ها را پرداخت نکرده اســت و به همین دلیل برای مدیران فدراسیون جهانی فوتبال 
از جمله جانی اینفانتینو از یک تا چهار سال درخواست حبس کرده اند. تولیدکنندگان 
اســپری های داوری مدعی هستند فیفا بدون جلب رضایت آن ها از اختراع شان استفاده 

کرده است و به همین دلیل قوانین ثبت حق انحصاری اختراع را نقض کرده است.

 آینده مالدینی در هاله ای از ابهام
ورزش: سرمربی سابق تیم فوتبال الیپزیگ چندی پیش گفته بود که اگر قرار باشد به عنوان 
ســرمربی برای میالن کار کند باید به او یکســری اختیارات خاص داده شود . حال آنکه 
معموالً در باشگاه ها انجام چنین کارهایی در حوزه اختیارات مدیران ورزشی و فنی باشگاه ها 
قرار دارد، یعنی همان پســتی که مالدینی و زونیمیر بوبان داشته اند. البته بوبان به خاطر 
اختالفاتی که با ایوان گازیدیس مدیراجرایی باشگاه بر سر همین مسائل پیدا کرد، از سمت 
خود کناره گیری کرد و آینده مالدینی هم در هاله ای از ابهام قرار دارد، چرا که گفته می شود 
گازیدیس قصد دارد رانگنیک را استخدام کند و دست او را هم در حوزه نقل وانتقاالت کاماًل 

باز بگذارد، چیزی شبیه جایگاهی که آرسن ونگر در باشگاه آرسنال داشت.

گیگز: بکام باید از منچستریونایتد جدا می شد
ورزش: کاپیتان سابق منچستریونایتد احساس می کند که تصمیم سرالکس فرگوسن برای 
موافقت با فروش دیوید بکام به رئال مادرید تصمیم درستی بوده است. رایان گیگز می گوید: 
»من فکر می کنم که بیشتر مواقع فرگوسن برای تصمیماتش دالیل فنی و فوتبالی داشت. او 
یا می خواست بازیکن جدید را به تیم تزریق کند یا احساس می کرد آن بازیکنی که با رفتنش 
موافقت می کرد، دیگر مانند قبل بر بازی تیم تأثیر نمی گذارد. بازیکنی مثل دیوید بکام دیگر 
نمی توانست در منچستریونایتد بماند، چون میان او و مربی بیش از اندازه داشت اختالف به 
وجود می آمد و واقعاً هم هر هفته میان آن ها مشاجره ای شکل می گرفت. وقتش شده بود که 

دو طرف از یکدیگر جدا شوند و چند بار هم زمینه اش فراهم شد.

امین  غالم نــژاد: آنتونی اســتوکس همان طور که از 
تراکتورســازی رفت از پرسپولیس هم جدا شد. قرارداد 
این بازیکن جنجالی ســرانجام فسخ شد تا پرسپولیس 

احتماالً درگیر یک پرونده پیچیده مالی شود. 
او ابتدا به بهانــه دیدار با خانواده اش پــس از دیدار با 
الوحده به کشورش رفت و به بهانه کرونا دیگر بازنگشت. 
پرسپولیسی ها البته در این مدت تمرینی هم نداشتند. با 
این حال پیغام و پسغام های بین دو طرف نشان دهنده 

تیرگی روابط بود.

فقط یک شوت#
استوکس که کمتر از ۷0 دقیقه برای سرخ های پایتخت 
بازی کرد در کل زمان حضور کوتاه مدت خود در جمع 
سرخ ها تنها یک شوت در چارچوب دروازه استقالل زد 
و دیگر هیچ. او ابتدا 1۵0 هزار دالر دریافت کرده است. 
یحیی گل محمدی )سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس( که 
از این بازیکن ناراحت و عصبانی بود، به مدیران باشــگاه 
پیام داد که استوکس را نمی خواهد و باشگاه برای شکایت 
از او دست به کار شد. البته قرارداد مهاجم ایرلندی باشگاه 
پرسپولیس با این تیم فسخ شده و به نظر می رسد با توجه 

به بندهای قرارداد دو طرف فیفا حق را به سرخ ها دهد.

2پرونده همزمان#
جالب اینکه این بازیکــن احتماالً تنها بازیکنی خواهد 
بود که دو پرونده حقوقی مالی همزمان در ایران خواهد 
داشــت. چرا که فیفا حدود دو ماه پیش باشگاه تراکتور 
تبریز را به دلیل شــکایت آنتونی استوکس به پرداخت 
۴00 هــزار دالر محکوم کرد. پس از این رأی، باشــگاه 
تراکتور درخواست گراند رأی )اصل رأی( را از فیفا کرد 

و اکنون خبر می رســد گراند رأی استوکس به باشگاه 
تبریزی رسیده است و مدیران این باشگاه قصد دارند این 

پرونده را به دادگاه CAS ببرند.

اشتباه پشت اشتباه#
شــاید بروز این اتفاق از دید بسیاری از هواداران فوتبال 
ایران طبیعی باشد اما باید پذیرفت که این دو خبر یک 
خطی نزدیک به چند میلیارد به دو باشگاه تراکتورسازی 
و پرســپولیس خســارت وارد کرد و قطعــاً در صورت 
بی توجهی به تبعات آن این خســارت همانند بسیاری 
از پرونده های باشگاه های ایرانی در  فیفا ممکن است به 

پرداخت غرامت مضاعف تبدیل شود.

محاکمه مدیران وقت#
اما نکته کلیدی اینجاست که چرا این بازیکن با این همه 
دردسر و حاشیه پس از  تراکتورسازی به پرسپولیس آمد؟ 
اگر این سؤال مشخص شود دیگر نیازی نیست ممنوعیتی 
برای اســتخدام بازیکن خارجی از سوی وزارت ورزش و 
جوانان ایجاد شود. اگر سازوکار انتخاب بازیکنان خارجی 
به درســتی تعریف شود، بازیکنان بنجل و پرحاشیه به 
این شــکل به باشگاه های ایرانی غالب نمی شود و دیگر 
مهدی علی نژادها نمی توانند برای استقالل و پرسپولیس 

نسخه پیچی کنند.
اگر امروز محاکم قضایی یقه مدیرانی چون محمدحسن 
انصاری فرد و اسماعیل خلیل زاده را بگیرند که بر اساس 
کدام معیار حرفه ای بازیکنانی چون استوکس و بودروف 
را با قرارداد دالری به استخدام استقالل و پرسپولیس در 
آوردید شاید دیگر هیچ مدیری جرئت نکند از این قبیل 

خریدها انجام دهد!

ورزش: پرونده ســی و دومین دوره رقابت های لیگ 
برتر والیبال در حالی ســال گذشــته به دلیل شیوع 
ویروس کرونا بســته شــد کــه یک تیــم از جدول 
مســابقات کنار گذاشته شــد. با تصمیم فدراسیون 
والیبال تیم پیام مشــهد به دلیل عدم تعهدات مالی 
خــود در هفته نوزدهم مســابقات از جدول رقابت ها 
کنار رفت تا مســابقات با 12 تیــم به کار خود ادامه 
دهد اما شــیوع کرونا سبب شد تا پرونده رقابت ها به 

طور کامل بسته شود.
پس از ایــن تصمیــم محمدرضا داورزنــی، رئیس 
فدراسیون والیبال روز یکشنبه اعالم کرد: هیچ تیمی 
بدون تســویه حساب و عدم تعهداتش حق حضور در 
سوپر لیگ را نخواهد داشت. رئیس فدراسیون والیبال 
تأکید کرد که امســال بر اســاس برنامه تنظیم شده 
مراحل ثبت نام لیگ برتر را اجرا می کنیم و بدون طی 
مراحل قانونی و انجام تسویه حساب ها، هیچ تیمی در 

لیگ برتر شرکت نخواهد کرد.
وی ادامه داد: دو برنامه بــرای برگزاری لیگ برتر با 
حضور 10 و 12 تیم آماده کرده ایم و اگر 1۴ تیم نیز 
موفق به ثبت نام و تسویه حســاب با بازیکنان، کادر 
فنی و فدراسیون شوند، آمادگی برگزاری مسابقات با 
1۴ تیم را داریم، اما بعید می دانم 1۴ باشــگاه موفق 

به طی مراحل ثبت نام شوند.

پیام بدون شانس#
صحبت های داورزنی نشان می دهد که با توجه به 12 
تیمی بودن فصل قبل رقابت ها و اضافه شــدن دو تیم 
از لیگ دسته یک به لیگ برتر تیم پیام دیگر شانسی 

برای حضور در مسابقات نخواهد داشت چرا  که در غیر 
این صورت باید از 1۵ تیمی بودن مسابقات خبر می داد.

در همین راستا و برای شفاف سازی جبار قوچان نژاد، 
رئیس هیئت استان در گفت وگو با مهر گفت: مالک 
باشگاه مدعی است که برای فصل جاری قصد حضور 
در رقابت هــا را دارد. امــا ایــن را در نظر بگیرید که 
باشــگاه عالوه بر بدهی های فصل گذشته برای یک 
فصل پیش نیز بدهی دارد و تا تســویه حساب نکند 

نمی تواند در لیگ شرکت کند.
وی ادامــه داد: تیم پیــام فصل گذشــته از جدول 
مســابقات کنار گذاشــته شــد و با خوش شانسی به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا کاًل مســابقات لغو شد. 
پیام از جدول مســابقات کنار گذاشته شد. عالوه بر 
این موضوع، تیم پیام مشــکالت شدید مالی دارد و 

نمی تواند در لیگ حاضر شود.

خرید وایلدکارت#
بــا توجه به حذف تیم پیام از جدول مســابقات این 
تیم در صورت بازگشــت به رقابت های لیگ برتر باید 
ابتدا تمام بدهی های خود را تســویه کند و ســپس 
برای شرکت در مســابقات امتیاز تیم لیگ برتری را 
خریداری کند چرا که با توجه به اعالم داورزنی دیگر 

وایلدکارت به هیچ تیمی تعلق نخواهد گرفت.
به احتمال زیاد لیگ برتر امســال اگر شــرایط مهیا 
باشد از شــهریورماه شروع می شود و باشگاه هایی که 
بدهی داشــته باشــند به هیچ وجه اجازه حضور در 
لیگ برتر را نخواهند داشت. برای سوپر لیگ امسال 

وایلدکارت هم حذف شده است.

با فسخ رسمی قرار داد

استوکس - پرسپولیس به ته خط رسیدند
طبق قانون جدید فدراسیون والیبال 

»پیام« باید امتیاز لیگ برتری بخرد

خبر

قرارداد دستیار خارجی مجیدی روی هوا
ورزش:  چندی پیش فرهاد مجیدی به مدیران استقالل اعالم کرد 
که تصمیم دارد آلبرت سانچز اسپانیایی را به کادرفنی تیمش اضافه 
کند، مربی که هم وظیفه یک مربی تمرین دهنده و هم بدنساز را 
برعهده بگیرد.با این حال علی نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان چند 
روز پیش اعالم کرد که حضور مربی و بازیکن خارجی در دو باشگاه 
اســتقالل و پرسپولیس ممنوع شده است تا حاال حضور سانچز در 
ایران در هاله ای ابهام قرار بگیرد.در این بین گفته می شــود مدیران 
اســتقالل فعالً مذاکرات با سانچز را متوقف کرده اند تا بتوانند برای 

جذب او از وزارت ورزش و جوانان مجوز بگیرند.

رسول پناه: پرسپولیس مثل پاری سن ژرمن 
باید قهرمان شود

ورزش: سرپرست پرسپولیس در مورد سرانجام لیگ برتر، اظهار 
داشــت: باشگاه پرســپولیس، پیش از این، مواضع خود را درباره 
شــرایط لیگ برتر اعالم کرده اســت. موضع باشگاه تغییر نکرده 
اســت. اولویت اول، مباحث مربوط به سالمت و بهداشت است و 
تصمیم گیرندگان در این حوزه نیز مشــخص هستند. رسول پناه 
که با سایت باشگاه پرســپولیس صحبت می کرد، در واکنش به 
برخی از جوســازی ها تأکید کرد: بر خالف دروغ پردازی هایی که 
شده است، اصاًل به دنبال قهرمانی بدون انجام ادامه بازی ها نیستیم 
ولــی اگر تصمیم مراجع فوتبال این باشــد از حق قانونی خود و 
ده ها میلیون هــوادار که بزرگ ترین و اصلی ترین جامعه هواداری 
فوتبال ایران و آسیا هستند، چشم پوشی نمی کنیم. اگر به هر دلیلی 
تصمیم مسئوالن بر این باشد که ادامه بازی های لیگ برگزار نشود، 
پرسپولیس تمام فاکتورهای قهرمانی را دارد و مثل فرانسه که تیم 
پاری سن ژرمن شرایط مشابه ما را داشت، پرسپولیس هم باید به 

عنوان قهرمان معرفی شود.

ورزش: ســایت VAVEL در گزارشی درباره جواد نکونام 
و احتمال اینکه او همان گونه که نخستین بازیکن ایرانی 
شاغل در اللیگا لقب گرفت، می تواند با توجه به محبوبیت 
خاصش در بین مردم ایالت پامپلونا و هواداران اوساسونا 
به عنوان نخســتین مربی ایرانی تاریخ اللیگا در باشگاه 

اوساسونا انتخاب شود نوشت:
 پس از این گزارش رســانه های ایرانی و اسپانیایی به این 
موضوع پرداختنــد و در تازه ترین واکنش، روزنامه دیاریو 
دناوارا چاپ اسپانیا با انتشار مصاحبه جواد نکونام کاپیتان 
ســابق تیم ملی ایران این موضوع را محتمل دانست و با 
تیتر درشت نوشت: نکونام می خواهد به اوساسونا بازگردد. 
مصاحبه منتشر شده جواد نکونام در این روزنامه اسپانیایی 
را مرور می کنیم: جواد نکونام بازیکن سابق تیم اوساسونا 
دربــاره اینکه حضورش در اوساســونا به عنــوان مربی 
غیرمنتظره و یا اینکه محتمل بداند گفت: نه غیر منتظره 
نیســت. اگر خوب کار کنم و خــوب نتیجه بگیرم قطعاً 
روزی می توانم مربی اوساسونا بشوم و آنجا مربیگری کنم 
و بقیه اش به کار و تالش خودم بســتگی دارد. مردم آنجا 
همیشه به من لطف دارند و در این گزارشی که نوشته شده 
می گوید مردم من را دوست دارند و مثل خیلی از مربیان 
خارجی می توانم کار کنم. اگر لیاقتش را داشته باشم و به 
اندازه کافی کار کنم قطعاً می توانم سرمربی اوساسونا شوم.

سرمربی تیم فوالد خوزستان درباره حضور یک ایرانی روی 
نیمکت تیم اسپانیایی اوساسونا نیز گفت: آنجا به این کاری 

ندارند که شما اهل کدام کشور هستید. 

ما مربی داشتیم که اهل کشور لهستان بود، در اوساسونا 
بازی کرده بود و بازیکن خوبی هم بود و بعدها مربی این 
تیم شــد. آنجا مردم فقط به نتیجه کار دارند. تیمشــان 
را دوســت دارند و می خواهند موفق باشــند و حمایتش 
می کنند. مربی هرکسی باشد به او احترام می گذارند. شاید 
در ایران این گونه باشد که مخالفت شود اما آنجا این گونه 
نیست؛ چرا اینکه برای انتخاب یک مربی تمام جوانب را 
در نظــر گرفته و بعــد او را انتخاب می کنند و همچنین 
مردم می دانند باشگاه مربی را انتخاب نمی کند که مردم 
دوستش نداشته باشند. خداراشکر مردم آنجا من را دوست 

دارند و اگر لیاقتش را داشته باشم این اتفاق می افتد.
نکونام همچنین درباره محبوبیتش در باشگاه اوساسونا و 
موقعیتش در بین مردم و هواداران این تیم نیز گفت: در 
این مورد نباید خودم بگویم که چقدر احترام دارم. من 
هشت ســال آنجا بودم اما فقط به این توجه نمی کنند، 
اخالق، رفتار و کیفیت کار و ارتباط با مردم تأثیر دارد. 
وقتی مصدوم شــدم قــراردادم را تمدید کردند؛ اول به 
خاطرعملکردم بود و به این خاطر که آنجا این مســائل 
برایشــان خیلی مهم است، عکس من را روی لباسشان 
زدند و کارهای دیگری که نمی توان زیاد راجع به آن ها 
صحبت کرد. در ایران این اتفاق ها خیلی کم می افتد اما 
باتوجه به عملکردم و اعتمادی که مردم به من داشتند 
همه چیز خوب بود. به نظرم در این زمینه باید با مربی 
اســپانیایی من در اوساسونا صحبت کنید که 16 سال 

آنجا بوده و من یکی از بازیکنانش بوده ام.

بهترین مدافع اروپا از روزهای خوب و بدش می گوید

کار من با فوتبال هنوز تمام نشده است!
اسکای اسپورتس/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: 
رشد فوق العاده ویرجیل فن دایک در چند وقت گذشته 
سبب شد او مدال قهرمانی لیگ قهرمانان باشگاه های 
اروپا و جام باشگاه های جهان را بدست آورده و همچنین 
به عنوان بهترین مدافع اروپا و دومین بازیکن برترجهان 
نیز مطرح شــود. البته او معتقد اســت این تازه شروع 
کارش است و هنوز موفقیت های زیادی باقی مانده که به 
آن دست یابد. در زیر مصاحبه تازه ویرجیل فن دایک را 
با هم مرور می کنیم که در خصوص موضوعات مختلف 

صحبت کرده است:

من اصاًل خوب نبودم!#
در دوران نوجوانی به مدت 10 سال عضو آکادمی باشگاه 
ویلم در هلند بودم. وقتی که حدود 16 سال داشتم در 
آستانه این قرار گرفته بودم که حتی دیگر در آکادمی 
نیز جایی برای من نباشد. شرایط بازی من اصالً خوب 
نبود و به هیچ عنوان کیفیت مناسب را نداشتم و دائماً 
روی نیمکت بودم. البته در همان تابســتان رشد قدی 
چشمگیری را تجربه کردم و پس از آن همه چیز برایم 
خوب پیش رفت. البته به خاطر این رشد زیاد از ناحیه 
کشاله ران دچار مصدومیت شدم اما پس از آن پله های 
ترقی را پشت ســر هم طی کردم. من در تیم جوانان 
به صورت ثابت بازی می کردم و حتی کاپیتان تیم زیر 
18 ساله ها بودم و منتظر بودم که نخستین بازی ام را 
در پیراهن بزرگســاالن ویلم انجام دهم. اما این اتفاق 

متأسفانه نیفتاد و مجبور شدم به تیم خرونینخن بروم. 
این انتقال در ابتدا آن گونه که فکر می کردم نبود اما در 
نهایت برای من بســیار عالی تمام شد چون باعث شد 
پیشرفت چشمگیری داشته باشم. من برای نخستین 
بار در آن زمان از خانواده جدا شــده بودم اما همه چیز 
خوب پیش می رفت و باشگاه هم دو فصل بسیار خوب 

را سپری کرد.

هیچ وقت منفی نگر نبودم#
من هیچ وقت این احســاس را نداشتم که باید خودم 
را ثابــت کنم. وقتی به خرونینخن پیوســتم در بلوک 
آپارتمانی زندگی می کردم که دیگر بازیکنان تیم نیز در 
آنجا حضور داشتند. همه بازیکنان دلشان می خواست 
که در ترکیب اصلی تیم قرار بگیرند و تنها بازیکنی که 
در آنجا به تیم زیر 23 ســاله ها فرستاده شد من بودم. 
به این نتیجه رســیدم که باید بیشــتر کار کنم چون 
باید هر چه زودتر برای تیم بزرگساالن نخستین بازی 
رسمی خودم را انجام می دادم. من آن زمان گواهینامه 
رانندگی نداشــتم و مجبور بودم هر روز مسیری بسیار 
طوالنی را با دوچرخه طی کنم. با همه سختی های این 
کار اما تأثیر خوبی بر باال رفتن توان فیزیکی ام داشت. 
هنوز هم این منفی نگر نبودن خودم را حفظ کرده ام. 
حتی اگر کسی برای من منفی گرایی کند به آن توجه 
نمی کنم چون اگر درگیر این قضیه شوید باعث می شود 

که سقوط کنید.

رفتن به سلتیک به من ذهنیت برنده بودن داد#
شــکل پیشرفتی که در رفتن از خرونینخن به سلتیک 
داشــتم شبیه به انتقال قبلیم بود. محیط جدید و زبان 
جدیدی در اسکاتلند تجربه می کردم که کامالً برایم تازه 
بود. سلتیک باشگاهی بسیار بزرگ است. بعضی وقت ها 
مردم میزان بزرگی این باشــگاه را دست کم می گیرند 
اما اشتباه می کنند. من دو فصل بسیار خوب را در آنجا 
داشتم و نخستین تجربه فوتبال اروپایی را نیز پیدا کردم. 
در آن مسابقات با مهاجمان سطح باالیی برخورد داشتم 
و در لیگ اسکاتلند هم با اینکه لیگ آنچنان سختی نبود 
اما همه از ما انتظار داشــتند که تمام بازی هایمان را با 
پیروزی پشت سر بگذاریم. در باشگاه های قبلیم هیچ گاه 
چنین انتظاری از تیم وجود نداشت. اصلی ترین دلیلی که 
به ساوتهمپتون رفتم حضور مربی بزرگ هلندی یعنی 
رونالد کومان در آنجا بود. البته برخی دیگر از بازیکنان 
یعنی تادیچ، کالسیه و گرازیانو پله را نیز آنجا می شناختم. 
مــا در آن زمان تیم فوق العاده ای بودیم و فکر می کنم 

بهترین آمار تاریخ باشگاه در لیگ برتر را ثبت کردیم.

انتقال باورنکردنی به لیورپول#
برای من حسی سورئال بود که بین باشگاه های بزرگی 
که من را می خواســتند باید یکی را انتخاب می کردم. 
لیورپول بیشتر از همه عالقه نشان می داد و می دانستم 
که چه باشگاه بزرگی اســت. من پیش از آن دو بار در 
آنفیلد به میدان رفته بودم و پس از انتقالم نخســتین 

بازی در مقابل اورتون تجربه ای بود که هیچ گاه فراموش 
نمی کنم. در آن فصل به فینال اروپا رسیدیم اما تجربه 
شکست در آن سخت بود. اما در فصل بعد از آن باالخره 
قهرمان شــدیم و اکنون هم به شدت به قهرمانی لیگ 
نزدیکیم و امیدوارم با شروع دوباره مسابقات این اتفاق 

بیفتد.

حس پادشاه بودن#
قهرمانی در لیگ قهرمانان باورنکردنی بود. پس از پایان 
مسابقه تنها یک ساعت خوابیدم و پس از آن به لیورپول 
بازگشتیم و سریعاً برای رژه افتخار میان هواداران رفتیم. 
من از خستگی نمی توانستم چشم هایم را باز نگه دارم اما 
شبی باورنکردنی بود. شکل شروع تا پایان مسابقات واقعاً 
رؤیایی بود؛ چیزی که من و دیگر لیورپولی ها می خواهیم 
دوباره تکرارش کنیم و امیدوارم این اتفاق هر چه زودتر 
بیفتد. تاکنون در جاده ای که در آن قرار داشتم خوب 
کار کرده ام. هر اتفاقی که برایم در این مســیر افتاد به 
یک دلیل مشخصی بود و سبب شده به این فردی که 
اکنون هستم تبدیل شــوم. به این افتخار می کنم که 
سختکوشی و تعهدم به کار سبب موفقیتم شده است. 
این چیزی است که می تواند انگیزه دهنده برای کسانی 
باشد که اکنون در تیم های جوانان حضور دارند و شرایط 
آن گونه که می خواهند برایشــان پیش نمی رود. من از 
دوران فوتبالم تاکنون واقعاً راضی هستم اما این را تأکید 

می کنم که هنوز کارم تمام نشده است.

اینستاگرام رسمی باشگاه پرســپولیس تهران از ساخته 
شدن فیلمی در مورد زندگی علیرضا بیرانوند دروازه بان این 
باشگاه و تیم ملی کشورمان خبر داد. باشگاه پرسپولیس در 
استوری اینستاگرامی خود خبر ساخت این فیلم را داد که 
مسلماً نگاهی از دوران سخت نوجوانی او و تبدیل شدنش 
به یک ســتاره دارد که در جام جهانی پنالتی کریستیانو 
رونالــدو را مهار کرد. کارگردانی این فیلم برعهده مرتضی 
علی عباس میرزایی خواهد بود و خود بیرانوند نیز در آن 

ایفای نقش خواهد کرد.

سرمربی پرســپولس تهران به انتقاد از به راه افتادن کمپین ها 
برای تعطیلــی لیگ پرداخت و این کار را بــرای جلوگیری از 
قهرمان شدن پرســپولیس عنوان کرد. یحیی گل محمدی در 
استوری اینستاگرامی خود که توسط بازیکنان هم بازنشر شد، 
نوشته: »بعضیا بیشــتر از اینکه نگران به خطر افتادن سالمت 
فوتبالیستا باشن دنبال این هستن که پرسپولیس قهرمان نشه، 
کمپین راه انداختن برای اینکه لیگو تعطیل کنن؛ برای رسیدن 
به صدر جدول، بازیکنا و هوادارا خون دل خوردن؛ از باشــگاه 

می خواهیم که نذارن حقمونو پایمال کنن«.

یحیی گل محمدیپرسپولیس
توییتر باشگاه بارسلونا از هوادارانش خواست در این روزهای 
بدون فوتبال، انیمیشــن کوتاهی که در مورد زندگی لیونل 
مسی اسطوره این باشگاه ساخته شده است را تماشا کنند. 
این باشگاه در توییتی با انتشار بخشی از این انیمیشن با عنوان 
»قلب شیر« )که برگرفته از اسم لئو که معنای شیر می دهد 
است(، جذابیت باالی آن را نشان می دهد که از دوران کودکی 
تا بزرگســالی مسی را شامل می شود. در این کلیپ مسی به 
عنوان کودکی ریزنقش به زمین می آید که مورد تمسخر قرار 

می گیرد اما خیلی زود همه را به تعجب وا می دارد.

شرکت طالسازی مطرح آی دیزان گلد از هدیه جالب توجه و 
البته تبلیغاتی اش برای باشگاه پاری سن ژرمن رونمایی کرد. 
پس از اینکه باشــگاه پاریســی از طرف مقامات فرانسوی به 
عنوان قهرمان زودهنگام مسابقات لیگ دسته اول این کشور 
دســت یافت، اکنون شــرکت آی دیزاین گلد که به صورت 
اختصاصی برای افــراد معروف طال طراحی می کند، از هدیه 
خود برای بازیکنان پاریس که یک قاب طالی 2۴ عیار برای 
گوشــی های آن ها به همراه اسم و شــماره پیراهنشان است 

رونمایی کرد.

آی دیزاین ُگلدبارسلونا

کاپیتان سابق تیم ملی ایران درگفت وگو با روزنامه اسپانیایی:

روزی سرمربی اوساسونا می شوم

ضد  حمله

وکیل بیرانوند:
 پرسپولیس از انتقال بعدی سودی نمی برد

ورزش: باشــگاه پرســپولیس از فروش علیرضا بیرانوند به باشگاه 
آنتورپ بلژیک، ۷00 هزار دالر سود خواهد برد. مصطفی سلیمانی، 
وکیل رسمی علیرضا بیرانوند درباره اینکه در قرارداد دروازه بان تیم 
ملی، این بند گنجانده شــده کــه در صورت انتقال او از آنتورپ به 
باشگاه دیگری، درصدی هم نصیب پرسپولیس شود یا خیر تصریح 
کرد: مدیران آنتورپ اتفاقاً این پیشــنهاد را داده بودند، اما به این 
شرط که باشگاه پرســپولیس کمتر از ۷00 هزار دالر بگیرد. برای 
مثال 300 یا ۴00 هزار دالر بگیرد، اما از انتقال بعدی یک میلیون 

دالر نصیب باشگاه شود. 
وی در ادامه افزود: البته پرسپولیس هم حق داشت؛ چون در حال 
حاضر با مشــکالت مالی مواجه است و از طرفی معلوم نبود انتقال 

بعدی محقق خواهد شد یا خیر.

فتح  اهلل زاده: 
هیچ وقت در استقالل حقوق و پاداش نگرفتم

ورزش:علی فتح  اهلل زاده، مدیرعامل پیشــین باشگاه استقالل گفت 
که هیچ وقت در این باشــگاه، حقوق و مزایا دریافت نکرده اســت. 
علی فتح  اهلل زاده در پاســخ به این پرسش که در اسفند ماه، چقدر 
از باشــگاه اســتقالل حقوق می گرفته اســت اظهارکرد: در تمام 
دوره هایی که در اســتقالل بودم، به شــهادت هیئــت مدیره های 
مختلف هیچ وقــت حقوق و پاداش نگرفتم و به آن نیاز نداشــتم. 
مدیران عاملی که حقوق می گیرند، کار بدی نمی کنند و این پول، 
حق آن هاست. هیئت مدیره حقوق مدیران را تعیین می کند و اگر 

این مبلغ زیاد است هیئت مدیره مقصر است. 

سهرابی، رسماً مدیرعامل تراکتور شد
ورزش: سرپرست باشگاه تراکتور تبریز رسماً به عنوان مدیرعامل این 

باشگاه منصوب شد.
 میرمعصوم ســهرابی، سرپرست باشگاه تراکتور تبریز پس از حدود 6 
ماه حضور در این سمت، از سوی هیئت مدیره باشگاه تراکتور به عنوان 
مدیرعامل جدید این باشــگاه انتخاب شد. سهرابی از آذر ماه سال ۹8 
و پس از کناره گیری غالمرضا صادقیان از مدیرعاملی باشگاه تراکتور، 

به عنوان سرپرست این باشگاه منصوب شده بود.

رئیس زنیت: 
اخبار انتقال آزمون کار دالل هاست

ورزش: الکســاندر مدودف تأکید کرد: این باشــگاه با هیچ تیمی 
درباره فروش ســردار آزمون مذاکره نمی کند. به نقل از خبرگزاری 
تاس، در حالی که خبرنگاران و روزنامه نگاران ایتالیایی از مذاکرات 
ناپولی با سردار آزمون مهاجم تیم فوتبال ایران خبر دادند، الکساندر 
مدودف رئیس باشــگاه زنیت با تکذیب این خبر گفت: ما با ناپولی 
و یا باشــگاه های دیگر درباره فروش آزمون هیچ صحبتی نداشتیم 
و این اخبار تنها از طرف دالل ها و ایجنت ها ایجاد می شــود. تمام 

تمرکز ما روی قهرمانی در فصل جاری لیگ برتر روسیه است.

میلیچ: هنوز پولی به حسابم واریز نشده است
ورزش: مدافــع تیم فوتبال اســتقالل گفت: تا ایــن لحظه )عصر 
دیروز( پولی به حساب من واریز نشده و در این مدت فقط شنیده ام 

که می گویند قرار است مطالباتت پرداخت شود. 
هرویــه میلیچ در گفت و گو بــا فارس، در خصوص اینکه باشــگاه 
اســتقالل اعالم کرده مطالبات وی پرداخت شــده و وقتی چنین 
موضوعی توســط باشگاه اعالم می شــود باید آن را پذیرفت عنوان 
کــرد: همان طور که گفتــم تا این لحظه)عصر دوشــنبه( پولی به 
حســاب من واریز نشده اســت. باید ببینم در ســاعات آینده چه 

اتفاقی رخ می دهد.

حسینی در ترابزون ماند
ورزش: یک رســانه ترکیــه ای خبر داد مدافــع ایرانی ماندن در 
ترابزون اســپور را به پیشــنهادهای آلمانی-ایتالیایی ترجیح داد. 
به نقل از ســایت »فاناتیک« ترکیه، مجید حسینی، مدافع ایرانی 
ترابزون اســپور با وجود داشــتن پیشــنهاد از آلمان و ایتالیا ولی 
ترجیح داد تا در این تیم بماند. حســینی نخستین قرارداد رسمی 
ترابزون اسپور در فصل جدید خواهد بود. مسئوالن باشگاه به دلیل 

عملکرد خوب مدافع ایرانی بند تمدید قراردادش را فعال کردند.

باشگاه استقالل مخالف شروع لیگ  
ورزش: سرپرســت تیــم فوتبال اســتقالل می گویــد: در ایران 
زیرســاخت های الزم برای رعایت پروتکل های بهداشــتی وجود 

ندارد.  
ســعید رمضانی دراین باره گفت: ما مخالف برگزاری مســابقات 
نیستیم، اما نه با این شــرایطی که االن موجود است. کشورهای 
اروپایی که امکانات بسیار بیشتری دارند به مشکل برخورد کردند 
و با توجه به اینکه دســتور به شــروع مســابقات دادند، در روند 
تمرینات به مشــکل برخورد کردند و تصمیــم به تجدید نظر در 
تصمیمات قبلی شــان گرفتند. با این شرایط موافق برگزاری لیگ 

نیستیم.

 AFC 26 خرداد جلسه سرنوشت ساز  
ورزش: بــه نقل از الریاضیه AFC بررســی پرونده های شــرایط 
کرونا در کشــورهای آسیایی را با هماهنگی فدراسیون کشورها و 
مسئوالن آن ها آغاز کرد تا قبل از شروع مسابقات در ماه آگوست 

به یک جمع بندی کامل برسد. 
منابــع آگاه در این ارتبــاط گفته که جلســه روز پانزدهم ژوئن 
آینده که از راه دور بین اعضای کنفدراســیون فوتبال آسیا برگزار 
می شــود سرنوشت این مسابقات را پس از مشــاهده پرونده ها و 

بررسی شرایط بهداشتی در قاره آسیا تعیین می کند.

زمین های مصادره ای بازگردانده نمی شود!
ورزش: یوســف نژاد نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس می گوید: 
بازگرداندن اموال دو باشگاه استقالل و پرسپولیس پیش از انقالب، نیاز 

به طی کردن مراحل زیادی دارد.
طبق صحبت های مسئوالن به نظر می رســد، شاید در سال 13۹۹ 
شاهد نحوه مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقالل باشیم و گفته 
می شود سهام دو باشــگاه طی ماه های آینده و از مردادماه در بورس 

عرضه خواهد شد.

منهای فوتبال

چین میزبان والیبال باشگاه های جهان شد
ورزش: به تازگی اخباری مبنی بر میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی 
باشــگاه های جهان توســط چینی ها به گوش می رســید که »آلبینو 

ماساچسی«، نایب رئیس باشگاه لوبه چیویتانووا ایتالیا آن را تأیید کرد.
نایب رئیس باشگاه لوبه گفت: مســابقات باشگاه های جهان با حضور 
هشــت تیم برگزار خواهد شد. میزبانی چین برای ما کم هزینه تر و در 
مقابل جوایز بیشتر خواهد بود. این برای نخستین باراست که مسابقات 
والیبال باشگا ه های جهان در رده مردان در چین برگزار می شود. هنوز 

زمان برگزاری مسابقات و شهر میزبان مشخص نشده است.

ریخت و پاش یزدی ها در والیبال ادامه دارد
ورزش: بهنام حاجی پور، دریافت کننده 2۹ ســاله سابق سایپا با عقد 
قراردادی به شهداب یزد پیوســت. این بازیکن در سال ۹۷ با نارنجی 

پوشان به عنوان نایب قهرمانی لیگ رسیده بود. 
شــهداب یزد که برای فصل جدید بودجه ۵ میلیاردی را کنار گذاشته 

قصد دارد تیم خوبی را برای لیگ برتر سال ۹۹ ببندد.

آکادمی ملی آنالین برای داوران والیبال
ورزش: پیرو تقاضاهای بسیار زیاد دریافتی از سوی داوران والیبال سراسر 
کشــور و با موافقت محمدرضا داورزنی رئیس فدراســیون والیبال، کانال 
آکادمی آنالین داوران راه اندازی شد. کانال آکادمی آنالین داوران، با هدف 
آموزش و ارتقای علمی داوران بر اساس استانداردهای آموزشی فدراسیون 
جهانی والیبال )FIVB( برای ایجاد انگیزه و پیشرفت داوران جوان و اشتراک 
اطالعات و دانش آن ها، استانداردســازی روش آموزشی مدرسان داوری و 
به کارگیری داوران فعال در مســابقات و همچنین باالبردن سطح دانش 
ناظران بر اساس قوانین جدید راه اندازی شد. نرگس افشین به عنوان نماینده 
کمیته داوران و مدیر آکادمی و مرتضی افجه ای به عنوان مدیر کمیته آمار و 

اطالعات فدراسیون، مسئولیت این کانال را برعهده دارند.

رنجبر: 
کمانم را فروختم که دیگر به تیروکمان برنگردم

ورزش: دارنده مدال نقره میکس بازی های پارالمپیک ریو گفت: پس از 
بازی های پارالمپیک ریو تمام تجهیزات و کمانم را فروختم و سعی کردم 
ذهنم را از تیروکمان باز کنم. ابراهیم رنجبر در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد:  دیگر دوست نداشتم زندگی خود را وقف رشته تیروکمان کنم. من 
شــب و روز خود را برای تیروکمان گذاشته بودم و واقعاً فرصتی برای 

رسیدگی به امور شخصی خود نداشتم. 

معروف در حالت آماده باش
ورزش: ســعید معروف که از تابستان سال گذشته قراردادش را با تیم 
بایک موتور چین امضا کرد و در دو مقطع در تمرینات این تیم هم حاضر 
شــد، همچنان به دلیل قراردادی که امضا کرده منتظر اعالم وضعیت 
سوپرلیگ چین است.  کاپیتان تیم ملی والیبال ایران که این روزها در 
آمریکا به سر می برد، منتظر اعالم باشگاه چینی است تا به این کشور 
سفر کند. به نظر می رسد کاهش چشمگیر تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا در چین سبب شده تا مسئوالن فدراسیون والیبال این کشور به 

فکر شروع مسابقات با تأخیری طوالنی مدت بیفتند.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

بلندپروازی های خصوصی سازی با طرح های نافرجام
رئیس اتاق تعاون ایران روز دوشــنبه فرایند واگذاری دو باشگاه استقالل 
و پرســپولیس در بازار بورس را تشــریح کرد و مدعی شد که استقالل و 
پرســپولیس پس از واگذاری عملکرد شــفاف خواهند داشت و نظارت بر 

عملکرد آن ها به مراتب راحت خواهد شد.
در کنــار اظهارات رؤیاپردازانه رئیس اتاق تعــاون ایران درخصوص مقوله 
واگذاری، وی بخشی از روش های درآمدزایی این دو باشگاه پس از واگذاری 
را تشــریح کرده که این روش ها پیش از این نیز به کار گرفته شده بود اما 

هرگز جنبه درآمدزایی نداشت و خیلی زود با شکست مواجه شد!
عبداللهی گفته است با همکاری مشاوران زبده دانشگاهی طرح های ابتکاری 
برای برنامه آینده این باشگاه ها تعیین شده است که از جمله آن ها می توان 
به خدمات هواداری )طراحی، تولید و توزیع کارت هواداری، خدمات ارزش 
افزوده بر بستر اینترنت و تلفن همراه، خدمات بیمه ای، مجموعه رستوران 
و کافی شــاپ، ارائه کاال و خدمات به هواداران با شرایط ویژه واگذاری برند 
)واگذاری عمومی برند، تولید اقالم هواداری( تبلیغات )تبلیغات لباس تیم، 
بهره بــرداری از فضاهای تبلیغاتی جانبی،  پخش فوتبال و رســانه )پخش 
تلویزیونی و مولتی مدیا( دوره های آموزش فوتبال خارج کشور و طرح های 

اقتصادی و سرمایه گذاری اشاره کرد.
شاید به گمان رئیس اتاق تعاون ایران این راهکارها بتواند زمینه درآمدزایی 
را برای بخش خصوصی فراهم آورد اما اگر اتفاقات و عملکرد مدیران سابق 
این باشگاه در ادوار مختلف بررسی شود می توان به این جمع بندی رسید 
این طرح ها پیش از این به اشکال مختلف اجرا شده اما فرجامی نداشته و 

خیلی زود شکست خورده است!
با استناد به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص واگذاری استقالل 
و پرسپولیس چند نگرانی عمده به وجود می آید. چه کسانی پلن واگذاری را 
طراحی کرده اند؟ آیا آن ها شناختی از فضای موجود در فوتبال ایران دارند؟ 
بدون تردید اگر شناختی کامل به وضعیت موجود داشتند هرگز از موضوع 
فروش لباس با برند باشگاه و تولید اقالم هواداری به عنوان راهکار درآمدزایی 
نــام نمی بردند چون این اتفاق در دوره علی فتح اهلل زاده و محمد رویانیان 
رقم خورد اما در نهایت به میزان بدهی هر دو باشگاه افزوده شد و بارمالی 

جدیدی برای این مجموعه ها به وجود آمد!
نکته دیگر اینکه بر اساس کدام قانون نخبگان پیشنهاد دهنده مدعی شدند 
استقالل و پرسپولیس از طریق حق پخش تلویزیونی و مولتی مدیا می توانند 
درآمدزایی کنند؟ در حالی که نه صدا و سیما حاضر به پرداخت حق پخش 
تلویزیونی مسابقات است نه رسانه های دیجیتال میلی به پرداخت پول برای 
حوزه مولتی مدیا دارند؟  نکته مهم دیگری که باید به آن اشــاره داشــت 
مســئله طرح و تولید کارت هواداری اســت، آیا نخبگان دانشگاهی که به 
عنوان مشــاور این طرح بسته های پیشنهادی را به اتاق تعاون ارائه کردند 
در جریان نبودند این طرح ســال ها پیش اجرا و با شکستی مفتضحانه به 
دست فراموشی سپرده شود.در حال حاضر خبرهایی به گوش می رسد که 
شــرکت های صوری در حال تشکیل هستند تا بتوانند در فرایند واگذاری 
سهام، این دو باشگاه را خریداری کنند تا به این ترتیب به حلقه مدیریتی 
نفوذ کنند و تصمیم گیرنده باشند؟ آیا با این اوضاع و شرایط باید همچنان 

از این موضوع استقبال کرد؟
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

تماشای »خروج« از روی تراکتور 
فارس: فیلم سینمایی »خروج« 
اتفاقات جدیدی را در سینمای 
از  پــس  و  زده  رقــم  ایــران 
»سینماماشــین« حاال تماشای 
فیلــم از روی تراکتور هم به آن 

اضافه شده است.
»خروج« در جدیدترین تجربه متفاوت خود، در روستای یوسف  رضا واقع 
در شهرستان پیشوا )ورامین( برای روستاییان به نمایش درآمد. در این 
اکران ویژه، کشــاورزان روستا با ۲۵ تراکتور در یکی از بولوارهای روستا 
گرد هم آمدند و به تماشای فیلم نشستند. مابقی مردم روستا هم از روی 
صندلی های چیده  شده کنار تراکتورها، آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا 

را تماشا کردند.
حاتمی کیا در سخنانی کوتاه گفت: مایه مباهات و شگفت انگیز است که 
فیلم را برای شما نمایش بدهیم، چون من این فیلم را برای شماها ساختم 
و دوســت داشتم در جمع روستاییان اکران شود، در فضایی که هیچ گاه 

سینما نداشته است.
وی افزود: خروج درباره مشکالتی است که خارج از پایتخت رخ می دهد 
و بعد مطالباتی است که طبقه ضربه پذیر جامعه دارد؛ به این قصه بارها 

پرداخته شده و این سوژه را فیلم کردم. 
اهالی روســتا هم از حاتمی کیا بابت ســاخت این فیلــم و نمایش آن 
قدردانی  و تشــکر کردند و با او عکس یادگاری گرفتند. آن ها همچنین 
از دغدغه های خود گفتند که نداشــتن بیمه و گران شدن لوازم یدکی 

تراکتور از جمله آن ها بود.
این فیلم در ایامی که ســینماهای کشــور به دلیل شیوع ویروس کرونا 
تعطیــل بودند، به صورت آنالین اکران و با اســتقبال مخاطبان مواجه 
شد. در گام بعدی»سینماماشین« را احیا کرد و این شب ها مخاطبان و 
عالقه مندان به سینما با حضور در پارکینگ شماره۳ برج میالد،  از داخل 
خودروهای خود به تماشــای »خروج« می نشینند. خروج در این شیوه 

اکران تاکنون حدود ۸۰ میلیون تومان بلیت فروشی داشته است.

»تومان« هم اکران آنالین می شود
ایســنا: فیلــم »تومــان« به 
کارگردانی مرتضی فرشباف برای 

اکران آنالین آماده می شود.
»تومان« فیلمی به تهیه کنندگی 
ســعید سعدی اســت که سال 
گذشــته در جشنواره فیلم فجر 

حضور داشت و در پنج بخش کارگردانی، بهترین نقش اول و مکمل مرد، 
بهترین فیلم برداری ، بهترین صدابردار و صداگذاری، نامزد دریافت جایزه 
سیمرغ بلورین جشنواره شد که در آخر فقط جایزه بهترین فیلم برداری 

را گرفت.
وضعیت این فیلم هم مثل دیگر فیلم های سینمایی پشت خط اکران بوده 
که در تعطیلی سینماها پس از همه گیری کرونا بالتکلیف مانده اند، ولی 

سازندگان »تومان« تصمیم تازه ای برای فیلم خود گرفته اند.
مرتضی فرشباف بیان کرد: با شرایطی که وجود دارد و فیلم های زیادی که 
از سال ۹۷، جشنواره سال ۹۸ و تولیدی های غیرجشنواره ای سال گذشته 
در صف اکران هستند، تصمیم گرفتیم فیلم »تومان« را به صورت آنالین 

اکران کنیم و احتماالً از دو هفته دیگر این کار انجام خواهد شد.
وی با اشــاره به بررســی هایی که از اکران آنالین »طال« کرده و با ابراز 
امیدواری از اینکه این نوع نمایش به خوبی با استقبال مخاطبان همراه 
شود، گفت: هماهنگی های الزم با پلتفرم هایی که فیلم را نمایش می دهند 
انجام شده و قرار است تبلیغاتی در بیلبوردها و استندها نیز داشته باشیم. 
فرشباف اضافه کرد: برای اکران »تومان« در »درایواین سینما« نیز احتماالً 

اقدام خواهد شد.
»تومان« با بازی میرســعید مولویان، مجتبی پیرزاده، پردیس احمدیه، 
ایمان صیاد برهانی و حامد نجابت، فیلم درباره فردی است که از راه قمار 
اسب و فوتبال تالش می کند یک شبه طبقه اجتماعی خود را تغییر دهد.

به کارگردانی »جاناتان دمی«
»سکوت بره ها« تلویزیونی می شود

براساس  وســینما:  ســیما 
اعالم شــبکه »ســی بی اس« 
نســخه ســریالی فیلم مشهور 
»ســکوت بره ها« به زودی راهی 
تلویزیون خواهد شد. این سریال 
نسخه مســتقلی از اثر تحسین 

شده »جاناتان دمی« است که برای پخش در سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته 
شده است.

طبق اعالم این شبکه تاکنون بازیگر نقش »کالریس« نقش اول این فیلم 
سینمایی جنایی و ترسناک انتخاب شده است، »ربکا بریدز« برای ایفای 
نقش در این سریال انتخاب شده است. وی بیشتر برای نقش ارورا د مارتل 

در سریال اصیل ها شهرت دارد.
در این فیلم، کالریس اســتارلینگ، کارآموز جوان اف بی آی توسط 
جک کرافورد مأموریــت می یابد که با هانیبال لکتر گفت وگو نماید، 
زیــرا ممکن اســت بتواند به آن هــا در پیدا کردن بیــل بوفالو که 
آدم کشی زنجیره ای است و پوست قربانیانش را از تن جدا می نماید، 

کمک کند.
البتــه هنوز درباره نقش اصلی مهم فیلم ســکوت بره ها با نام »هانیبال 
لکتر« گزینه ای معرفی نشده است. در نسخه اصلی فیلم »سکوت بره ها« 
آنتونی هاپکینز بازیگر بزرگ ســینمای هالیوود در نقش قاتل سریالی و 

روان شناس فیلم به ایفای نقش پرداخته بود.  
این سریال براســاس رمانی به همین نام نوشته توماس هریس )۱۹۸۸ 
میالدی( ســاخته  شده و به هانیبال لکتر، نابغه روان پزشکی، آدم خوار و 

آدم کش زنجیره ای می پردازد.  
فیلم ســکوت بره ها در ۱۴ فوریه ۱۹۹۱ میالدی اکران شد و ۲۷۲/۷ 
میلیون دالر فروش داشــت، در حالی که بودجــه فیلم ۱۹میلیون 

دالر بود.
این فیلم سومین فیلمی است پس از »در یک شب اتفاق افتاد« و »دیوانه 
از قفس پرید« برنده همه پنج شــاخه اصلی جایزه اسکار شد. بهترین 
فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین 

کارگردانی و بهترین فیلم نامه اقتباسی.
همچنین نخستین و تاکنون تنها فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم در 
ژانر ترسناک است و نیز پس از جن گیر در سال ۱۹۷۳ میالدی و آرواره ها 
در ۱۹۷۵ میالدی، ســومین فیلم از این نوع است که برای دریافت این 

جایزه نامزد شده اند.

 سیما و سینما/ زهره کهندل  سخنان اخیر رهبر 
معظم  انقالب در ارتباط تصویری با ستاد ملی مقابله 
با کرونا حاوی یک نکته مهم بود. رهبری به صراحت 
گفتند ثبت و ضبــط مجاهدت های بی نظیر ملت 
ایــران در عرصه مقابله با ویروس کرونا، نیاز به یک 
آوینی دارد. متن دقیق ســخنان ایشان در این باره 
به این شرح اســت: »این یک مطالبه جدی و یک 
آرزو است، ان شــاءاهلل این آرزو برآورده بشود. کاش 
کســانی بتوانند مثل شهید آوینی روایت کنند این 
جهاد عظیم و عمومی را. همچنان که شهید آوینی 
با آن بیاِن شیرین و زیبا و اثرگذارِ خودش توانست 
جزئیات جبهه را برای ما روایت بکند و آن را ماندگار 
بکند، کاش کسانی بتوانند این کار را بکنند، هم در 
گفتار و هم در نوشــتار و هــم در کارهای هنری و 

نمایشی ها و پدیده های هنری«.
صراحت رهبر معظم انقالب در نــام آوردن از یک 
مستندساز مشهور دفاع مقدس یعنی شهید آوینی، 
حاوی نکات برجســته و مهمی است که اهتمام و 
توجه جدی هنرمندان و روایتگرانی را می طلبد که 
قصد ورود به این عرصه را دارند. این نکته از بیانات 
رهبر معظم انقالب اگر در کنار گالیه اخیرشــان از 
ساخت ضعیف مستندهای گروه های جهادی قرار 
بگیرد، آن وقت است که می شود به معنای دقیق تر 
به اهمیت هنر روایت در نگاه رهبری پی برد. چند ماه 
پیش رهبر انقالب در سخنانی که به صورت عمومی 
پخش و منتشر شد از ساخت ضعیف مستندهایی 
که درباره گروه های جهادی و فعالیت هایشان ساخته 
شده است انتقاد کرده و خواستار ورود هنرمندانه تر و 
جدی تر هنرمندان و راویان به این عرصه شده بودند. 
درباره اینکه چــرا رهبر انقالب چنین مطالبه ای را 
از هنرمندان به ویژه مستندســازان برای ثبت جهاد 
عظیم و عمومی مردم در مبارزه با بیماری کرونا در 
این مقطع تاریخی دارند، با سیدسلیم غفوری، مدیر 

شبکه مستند گفت وگو کردیم.

اهمیت ثبت اتفاقی بزرگ به شیوه ای #
هنرمندانه

غفــوری معتقد اســت: اتفاقاتی کــه در مبارزه با 
بیماری کرونا در حال رخ دادن اســت، بی شباهت 
بــه دالورمردی های رزمندگان و مردم در هشــت 
سال دفاع مقدس نیست. وی می گوید: کرونا اتفاقی 
همه جانبه است که فقط سیستم درمانی و بهداشتی 
ما درگیر آن نیست، بلکه نیروهای مسلح، گروه های 
جهادی و گروه های مردمی هم درگیر آن هستند، 
حتی خانواده ها. آن قدر ابعاد این اتفاق عظیم و بزرگ 
است که قطعاً ثبت و ضبط آن به شیوه ای هنرمندانه 

اهمیت پیدا می کند. 
وی اضافه می کند: هر چه یک اثر رسانه ای و هنری 

هنرمندانه تر باشــد ماندگارتر و  اثرگذارتر می شود. 
ایــن اتفاق باید در قالب های مختلف هنری بگنجد 
از هنر مستندسازی و سینما بگیرید تا ادبیات، شعر، 
موسیقی و غیره. همه هنرها باید به خدمت گرفته 

شوند تا آثار جدی تری تولید شود. 
وی با بیان اینکه مستندســازان در خط مقدم ثبت 
مبــارزه با بیماری کرونا حضور دارند، خاطرنشــان 
می کند: در کمتر از سه ماه که کشورمان دیگر این 
بیماری منحوس شده، مستندسازان حضور میدانی 
مؤثری داشته اند هم در انعکاس تالش های مجاهدانه 
کادردرمانی و بهداشــتی و هم در ثبت کمک های 
مؤمنانه و فعالیــت گروه های مردمــی و جهادی. 
گروه های مستندسازان در همه این عرصه ها حضور 
داشتند و آثاری را تولید کردند که بخشی از آن روی 

آنتن سیما رفته و بخشی را در دست تولید دارند. 
مدیر شــبکه مســتند ادامه می دهد: از اسفند ماه 
سال گذشــته تاکنون حدود ۲۰ مستند تولید و از 
شبکه های سیما پخش شده که در مقایسه با عظمت 
کاری که مردم در مقابله با این بیماری دارند انجام 
می دهند، کفایت نمی کند و باید آثار کیفی بیشتری 

ساخته شود. 
وی بــا بیان اینکه حضور مستندســازان در میدان 
اتفاقات موجب نگرانی هایی از ابتالی آن ها به بیماری 
کرونا می شــود، می گوید: قطعاً این نگرانی ها وجود 
دارد، ولی گروه مستندسازان تمام تالش خود را برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی دارند چنان که در این 
وضعیت عده ای از تیــم درمانی هم به این بیماری 
مبتال شدند و این خطر برای گروه های مستندساز 

هم وجود دارد. هر کســی که در محیط آلوده قرار 
می گیرد احتمال ابتالیش به بیمــاری باال می رود. 
خوشبختانه همکاری خوبی بین سیستم بهداشت 
و درمان و گروه های مستندســاز صورت گرفته تا 
پروتکل های بهداشــتی کامالً رعایت شود، ولی این 

نگرانی برای خودشان و خانواده هایشان وجود دارد.

انعکاس زیبایی از یک واقعه زشت#
مدیر شبکه مستند با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری 
مبنی بر ثبت هنرمندانه تالش های مجاهدانه اقشار 
مختلف مردم در مبــارزه با کرونا، توضیح می دهد: 
تولید آثاری با این موضــوع از ابتدای ورود ویروس 
کووید ۱۹ به کشــورمان، جزو دستور کار جدی ما 
در شبکه مستند بود که چندین اثر تولید و پخش 
شد. ما از طرح ها و ایده های خوبی که مستندسازان 

دارند استقبال می کنیم، ضمن اینکه پس از تأکیدات 
رهبری، تولید مستندهایی درباره مبارزه با بیماری 

کرونا را به شکل ویژه تری دنبال خواهیم کرد. 
غفوری با بیان اینکه محتوای مستندهایی که درباره 
مبارزه با بیماری کرونا ساخته شده در آغاز ورود این 
ویروس به کشــورمان، درباره راه های پیشگیری و 
شرح واقعه بود و اکنون انعکاس تالش های گروه های 
درمانی، جهادی و مردمی اســت، توضیح می دهد: 
همزمان با موج اول ورود کرونا در کشورمان، موظف 
بودیم جامعه را نسبت به این بیماری هوشیار کنیم 
و دربــاره تبعاتی که این ویروس برای عموم جامعه 
دارد صحبت کنیم که طبیعتاً برخی از مســتندها 
با همین رویکرد ساخته شــد. در گام دوم به دلیل 
تالش خالصانه ای که جامعه پزشــکی و بهداشتی 
انجــام می دادند و مواجهه پرخطری که کادردرمان 
با این بیماری داشتند مضمون بخشی از مستندها 
به این ســمت میل پیدا کرد. با شروع سال جدید 
که موج کمک های مردمی جدی تر شــد و پویش 
کمک مؤمنانه شکل گرفت، این موضوع در دستور 
کار تولید مستندها قرار گرفت همچنان که انعکاس 
تالش جامعه پزشــکی و کادر درمان در دستور کار 
قرار داشت. البته تالش سایر نهادها همچون نیروهای 
مسلح، بســیج، گروه های جهادی و مردمی هم از 

چشم مستندسازان دور نماند.
وی با تأکید بر اینکه تمام اتفاقات مربوط به شرایط 
کرونایی کشور باید برای ماندگار شدن در تاریخ ثبت 
و ضبط شوند، می گوید: بخشــی از مستندسازی، 
انعکاس اتفاقات در لحظه اســت و بخشی از آن به 

عنوان اســناد تاریخی  باقی می ماند به طوری که 
اهمیت آثار مســتند از اهمیت آثار مکتوب کمتر 
نیســت. ثبت این اتفاقات به عنوان اسناد تصویری 
کشور برای آیندگان باقی خواهد ماند و در گام بعدی 
باید روایت های جامع تری از نحوه مواجهه همه اقشار 
کشــور در مقابله با این بیماری ارائه شود که انجام 

خواهد شد. 

وجه تمایز آثار شهید آوینی#
سلیم غفوری با اشــاره به این فرمایش رهبری که 
»کاش کســانی بتوانند مثل شــهید آوینی روایت 
کنند این جهاد عظیم و عمومــی را« درباره اینکه 
مستندهای شــهید آوینی چه ویژگی هایی داشت 
که رهبری ایــن مطالبه را از مستندســازان برای 
ثبت جهاد مردمی در وضعیت فعلی دارند، توضیح 
می دهد: بارزترین ویژگی مستندسازی شهید آوینی، 
نزدیک شــدن به عمق وجودی ماجرا و افرادی بود 
که آن ماجرا را رقم می زدند. در آثار شــهید آوینی 
می بینید که مهم تر از ثبت  اتفاقاتی که در صحنه 
نبرد رخ می دهد، به افرادی که صحنه جنگ را اداره 
می کردند، نزدیک تر می شد، یعنی مسئله روحیات 
رزمنــدگان و باورهای بســیجی ها از عملیات های 

جنگی برایش مهم تر بود. 
وی می گوید: آنچه آثار شــهید آوینی را از بقیه آثار 
جنگی متفاوت کرد، این بود که صرفاً یک گزارش از 
صحنه جنگ را نشان نمی داد بلکه به آدم های جنگ 
نزدیک می شد. به همین دلیل بسیاری از آثاری که 
در مقطــع جنگ تولید می کرد به جســت وجوی 
زندگــی آدم های جنگ، خــارج از جبهه های نبرد 

می پرداخت. 
مدیر شبکه مســتند یادآور می شود: شاید منظور 
رهبر معظم انقالب از بیان نکاتشــان این بوده که 
مستندسازان در موضوع مواجهه با بیماری کرونا باید 
به سراغ افرادی بروند که تالش و جهاد مؤمنانه دارند 
و انگیزه ای که موجب شــده آن ها برای حفظ جان 
مردم از جانشــان بگذرند را به تصویر بکشند، چون 

این ها برای ثبت در تاریخ الزم است. 
غفوری با تأکید بر اینکه مستندســازان باید مسیر 
شــهید آوینی را ادامه دهند، یادآور می شود: واقعاً 
شهید آوینی تک بود و مستندسازی در سطح ایشان 
نمی شناسم، ولی مستندسازان با انگیزه در نسل امروز 
بسیار هستند. شهید آوینی عالوه بر اینکه به تکنیک 
سینما احاطه داشت، حکمت هم می دانست و نگاه 
اشراقی داشت که این نگاه، آثار ایشان را از دیگر آثار 
سینمای مستند جنگی متمایز می کرد. از این وجه 
در تراز ایشان کسی را ســراغ ندارم، ولی بچه های 
مستندساز خوب، توانمند، انقالبی و دغدغه مند داریم 

که در این عرصه نقش آفرینی می کنند.

برش

شاید منظور رهبر معظم انقالب 
که  بوده  این  نکاتشان  بیان  از 
مستندسازان در موضوع مواجهه 
سراغ  به  باید  کرونا  بیماری  با 
جهاد  و  تالش  که  بروند  افرادی 
که  انگیزه ای  و  دارند  مؤمنانه 
موجب شده آن ها برای حفظ جان 
به  را  بگذرند  جانشان  از  مردم 
تصویر بکشند، چون این ها برای 

ثبت در تاریخ الزم است
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جشنواره های سینمایی یکی پس از دیگری لغو می شوند

»کن« تسلیم »کرونا«

مرشد میرزاعلی در گفت وگو با قدس مطرح کرد 

 تقدیم تعزیه حضرت مسلمj به سردار سلیمانی

سیما و سینما: بحران شــیوع ویروس کرونا عالوه بر تعطیلی 
ســینماها و ضربه بزرگی که به اقتصاد ســینما زد، موجب لغو 
چندین و چند جشنواره مهم سینمایی در سراسر جهان نیز شد.

به نقل از ورایتی، سازمان دهندگان فستیوال فیلم کن رسماً اعالم 
کردند به خاطر ویروس کرونا، امکان برگزاری فیزیکی فستیوال 
در فصل پاییز وجــود ندارد. با این حال آن ها گفته اند فیلم های 
انتخابی فســتیوال در اوایل ژوئن معرفی می شوند و کن با چند 
فستیوال دیگر از جمله ونیز همکاری می کند تا تعدادی از فیلم ها 
را به نمایش بگذارد. »تیری فرمو« دبیر این رویداد مهم سینمایی 
در یک مصاحبه رســمی با قطعیت از برگزار نشدن آن در سال 
۲۰۲۰ خبر داد و اعالم کرد: برخی از  فیلم هایی که قرار بود در 
این جشنواره به نمایش گذاشته شوند با لِیبل »کن ۲۰۲۰« در 

سایر جشنواره های سینمایی و سینماها به روی پرده می روند. 
یکی از ســخنگویان فســتیوال در تأیید حرف های تیری فرمو، 
رئیس جشــنواره کن در مصاحبه ای با اسکرین دیلی، گفت: تا 
امروز برگزاری فیزیکی جشنواره پیچیده به نظر می رسد، بنابراین 

فیلم های بخش رسمی را از اوایل ژوئن معرفی می کنیم.
کن به جای برگزاری یک فســتیوال مجازی می خواهد با دیگر 
فستیوال های پاییزی، خارج از کن مراسمی برگزار کند. این شامل 
فستیوال ونیز می شود که از قبل اعالم شده بود شروع به مذاکره 
با کن و همچنین سینماها برای برگزاری رخدادی کوچک کرده 
است. رئیس کن که حامی سرسخت سالن های سینماست، قول 
داده آن ها بتوانند در فصل پاییز دوباره سینماروها را به خود جذب 
کنند. وی در آوریل به ورایتی گفته بود: ســینما و صنایع آن در 
معرض تهدید قرار دارند. باید بازســازی کنیــم و دوباره آن را با 

انرژی، همبستگی و اتحاد تقویت کنیم.
فرمو گفته اســت به جای رونمایی از تمام چیزهایی که شامل 
بخش انتخاب رســمی امسال هم می شود و نیز فیلم های خارج 
از بخش رقابتی و نگاه ویژه، او فقط لیستی از فیلم هایی را اعالم 
می کند که بخشــی از لیســت کلی خواهند بود و قرار بود بهار 

آینده در سینماها به نمایش درآیند. این فیلم ها برچسب »کن 
۲۰۲۰« دریافت می کنند. در عین حال، پروسه انتخاب فستیوال 
ســال آینده از پاییز آغاز می شود. تعدادی از فیلم هایی که برای 
فستیوال امسال انتخاب شده اند و تاریخ اکرانشان یک سال عقب 

افتاده برای دوره ۲۰۲۱ جشنواره کن مورد نظر قرار می گیرند.
کن فیلم های »لیبل خورده« خود را در فستیوال هایی از جمله 
تورنتو، دوویل، آنگولمه، سن سباســتین، نیویورک، بوســان و 
لومیر پخش می کند. اما ویروس کرونا تنها گریبان جشــنواره 
کن را نگرفت و بســیاری از جشنواره های پراهمیت منطقه ای و 
بین المللی نیز ناگزیر به تعطیلی دوره ســال ۲۰۲۰ خود شدند، 
هر چند شــماری دیگر نیز فعالً تاریخ جدیدی را برای برگزاری 
اعالم کرده اند و برخی دیگر هم از گزینه برگزاری مجازی استفاده 
خواهند کرد. جشــنواره فیلم لوکارنــو از مهم ترین رویدادهای 
سینمایی اروپا که قرار بود از تاریخ ۴ تا ۱۴ اوت )۱۴ تا ۲۴ مرداد( 
در کشور سوئیس برگزار شود، به دلیل شرایط پیش آمده از لغو آن 
در سال آینده خبر داد و هیچ نسخه مجازی نیز برای آن در نظر 

گرفته نشده است. از جمله ویژگی های منحصر به فرد جشنواره 
لوکارنو، نمایش فیلم ها در میدان معروف پیاتزا، در فضای باز و بر 

پرده بزرگ و در حضور حدود ۸ هزار مخاطب است. 
جشــنواره فیلم کارلــووی واری به عنوان مهم ترین جشــنواره 
سینمایی در اروپای شرقی و مرکزی نیز به صورت رسمی اعالم 
کرد به سبب اقدام های دولت کشور جمهوری چک برای کنترل 
شیوع ویروس کرونا و همچنین شرایط پیچیده امروز در سراسر 
جهان، در نهایت به این تصمیم دشــوار رســیده که این رویداد 
سینمایی در ســال ۲۰۲۰ به طور کلی لغو شود. بر این اساس 
پنجــاه و پنجمین دوره این رویداد ســینمایی از تاریخ ۲ تا ۱۰ 

جوالی ۲۰۲۱ )۱۱ تا ۱۹ تیر ۱۴۰۰( برگزار خواهد شد. 
جشنواره بین المللی فیلم ادینبورگ اسکاتلند که قدیمی ترین 
جشنواره بریتانیاســت طبق برنامه ریزی باید از تاریخ ۱۷ تا ۲۸ 
ژوئن، هفتاد و چهارمین دوره خود را برگزار می کرد، اما شرایط 
کنونی موجب لغو این رویداد سینمایی شده، هر چند مسئوالن 
این جشنواره ابراز امیدواری کرده اند آثار جشنواره را در تاریخی 

دیگر به نمایش بگذارند. 
شصت و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم سیدنی هم در ابتدا 
به صورت کلی لغو شــد، اما به تازگی خبری از برگزاری آنالین 
این رویداد ســینمایی به شکلی کوچک تر در ماه آینده منتشر 
شــده است.  در سایه گسترش شیوع ویروس کرونا در آمریکا و 
کانادا، برگزاری جشنواره معتبر هات داکس در کانادا، مهم ترین 
رویداد سینمایی مستند در آمریکای شمالی نیز به زمان دیگری 
موکول شــده و هنوز تاریخ جدیدی برای آن اعالم نشده است. 
این جشــنواره قرار بود از تاریخ ۳۰ آوریــل تا ۷ می )۱۱ تا ۱۸ 

اردیبهشت( در تورنتو کانادا برگزار شود. 
جشــنواره بین المللی فیلم پراگ، دهمین جشنواره فیلم پکن، 
جشــنواره فیلم مونیخ ، جشــنواره فیلم اســتانبول، جشنواره 
فیلم های مستند تایوان، جشــنواره فیلم های فانتزی بروکسل، 
جشنواره فیلم های فانتزی اســب طالیی تایپه، جشنواره فیلم 
واشنگتن دی سی، جشنواره فیلم کوتاه و مستند کراکو، جشنواره 
فیلم ساراسوتا، جشنواره فیلم سونوما، جشنواره فیلم زنان دنور، 
جشنواره فیلم لوگزامبورگ، جشنواره مستند مونیخ، جشنواره 
فیلم اســکوپیه، جشنواره سن فرانسیســکو، جشنواره  میامی، 
جشنواره مونت کلر، جشنواره فیلم کانادا، جشنواره فیلم صوفیه، 
جشنواره مستند زاگرب و جشنواره حقوق بشر  پراگ نیز از جمله 
دیگر جشنواره های سینمایی هستند که به سبب شیوع ویروس 

کرونا لغو و یا به زمان دیگری موکول شده اند.
همچنین به دلیل تأثیر بحران کووید ۱۹ بر تمامی فعالیت ها و 
رویدادهای مهم سینمایی جهان، سی وهشتمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر در ایران نیز در سال ۱۳۹۹ برگزار نمی شود و به سال 
آینده موکول شده است. اما هفتاد و هفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم ونیز در پایان ماه مه )نیمه خرداد( مشخص می شود. در حال 
حاضر سازمان دهندگان نظرسنجی هایی را میان اعضای صنعت 
توزیع می کنند تا بتوانند ایده ای از میزان مشارکت استعدادها و 

فیلم سازان بدست آورند.

صبا کریمی: دبیر نخستین سوگواره مجلس خوانی»شبیه علی 
)ع(« گفت: به مناسبت شب های قدر 6 مجلس تعزیه با حضور 
برجسته ترین نقاالن کشوری داریم که هر کدام از این ها دری از 

خیر را روی عالقه مندانش می گشاید.
مرشد محسن میرزاعلی، مدیر دفتر تعزیه و آیین های نمایشی 
مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری و دبیر نخستین سوگواره 
مجلس خوانی»شبیه علی )ع(« با اشاره به اینکه ۲۱ اردیبهشت 
اولین مجلس تعزیه خوانی در ســالن اندیشه حوزه هنری اجرا 
شــد، گفت: سوگواره »شبیه علی)ع(« همزمان با شب های قدر 
با حضور تعدادی از نقاالن و تعزیه خوانان برجسته برپا می شود 
که از ۲۱ اردیبهشت ماه آغاز به کار کرد و این روند در شب های 
قدر نیز ادامه خواهد داشــت و در این شــب ها اجرای مراســم 
شبیه خوانی و تعزیه خوانی را با حضور بهترین های شبیه خوانی 
ایران خواهیم داشــت. وی افزود: این سوگواره در نخستین دوره 
برگزاری خود دارای 6 مجلس است که شامل مجالس حضرت 

مسلم بن عقیل)ع(، طفالن مسلم، شهادت حضرت حر، شهادت 
حضرت ابوالفضل العباس)ع(، شهادت حضرت امیرالمؤمنین)ع( و 
مجلس تعزیه بازار شــام می شود که همه آن ها از نظر مضمونی 
و مفاهیــم با روزگار معاصر ما دارای قرابت و به نوعی به یکدیگر 
متصل هستند. مرشد  میرزاعلی تأکید کرد: این روزها و شب ها 
ایام توبه و استغفار است و تعزیه ها بر یک مبنایی انتخاب شدند 
و حاوی پیام هایی هســتند و هر کدام از تعزیه هایی که انتخاب 
کردیــم مفهوم و معنایی دارند و درصدد هســتند مطلبی را به 
مخاطبانشان منتقل کنند. به طور مثال تعزیه حر این آگاهی را به 
مخاطب می دهد که در لحظاتی که حتی فکرش را هم نمی کنید 

می توانید بازگردید و خداوند درهای توبه را باز گذاشته است.
وی در ادامه عنوان کرد: به طور مثال تعزیه حضرت مسلم)ع( را 
برای شادی روح سردار عالی قدر شهید سلیمانی به ایشان هدیه 
کردیم. تعزیه طفالن مسلم برای کودکان بی گناه و به خصوص 
شــیعیان و مسلمانانی است که در طول تاریخ و جای جای این 

کره خاکی به آن ها ظلم شده مانند کودکان کشمیر، قدس و ... 
که همیشه مورد ظلم قرار گرفتند. تعزیه حر نیز همان طور که 

اشاره کردم برای توبه و پشیمانی از گناه است.
میرزاعلی با اشــاره به حضور تعزیه خوانــان و مجلس خوانانی از 
شــهرهای قزوین، قم، تهران، تفرش، اصفهان و... بیان کرد: در 
این شــب ها تعزیه و مجلس خوانانی را از شهرهای قزوین، قم، 
تهران، تفرش، اصفهان و... خواهیم داشــت و هر مجلس توسط 
یک یا دو تعزیه خوان پیش می رود. استادانی همچون اسماعیل 
محمدی، مرتضی صفاریان، محمد رضایی، سیدحسن گل ختمی، 
مجتبی حسن بیگی، امیر صفری، ابوالفضل صابری، رضا حیدری، 
محسن گیوه کش، حسن برکتی، عباس حیدری، سعید نبئی، 
جواد فالحتی و... از بهترین نقاالن و مجلس خوانان کشور در این 

سوگواره حضور دارند.
مدیر دفتر تعزیه و آیین های نمایشــی مرکز هنرهای نمایشی 
حوزه هنری گفت: این سوگواره بدون حضور فیزیکی مخاطبان 

برگزار می شود و ما هم در این شب ها از فضای مجازی و ارتباط 
با مخاطبانمان بهره گرفتیم و جا دارد از آقای زارعی، مدیر مرکز 
هنرهای نمایشــی حوزه به دلیل حمایت از این سوگواره تشکر 
کنم. خوشبختانه شب اول این سوگواره با استقبال بسیار خوبی 
همراه شد و امیدواریم این اتفاق در شب های دیگر هم تکرار شود. 
این برنامه به صورت زنده و تولیدی از آپارات و فضای مجازی حوزه 
هنری پخش می شود و عالقه مندان می توانند ساعت ۲۱:۳۰ به 

تماشای این سوگواره بنشینند.
نخســتین سوگواره »شــبیه علی)ع(« به همت مرکز هنرهای 

نمایشی حوزه هنری و مؤسسه سپهر سوره هنر برگزار می شود.

سینما

چهره خبر

پیگیری مطالبه رهبری برای روایتگری جهاد عظیم مردمی در مقابله با کرونا در گفت وگوی قدس با سید سلیم غفوری، مدیر شبکه مستند

آوینی زمانه ات باش
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