
 محمد تربت زاده حتی اگر خیلی اهل فضای مجازی هم 
نباشید، احتماالً داستان تلخ »رومینا« 14 ساله را در اخبار، 
روزنامه ها و یا از میان صحبت های مردم شنیده اید. قصه  
تلخی که البته بسیاری از ابعاد آن هنوز مشخص نشده و 
برخی از قسمت های آن، اگر نگوییم شایعه، فقط حرف و 

حدیث های تأیید نشده است.
مثــالً اینکه برخالف قصه ای کــه در فضای مجازی نقل 
شده، رومینا 14 ســال داشته و پسِر همراهش 29 ساله 
بوده. باقی قصه هم از این قرار اســت که رومینا یک روز 
همراه با بهمن، پســر مورد عالقه اش از خانه فرار می کند 
و به خانه خواهِر بهمن می رود. تقریباً 6 روز در این خانه 
می مانــد اما در نهایت، زمانی که پدرش از بهمن به جرم 
آدم ربایی شکایت می کند، مجبور می شود به خانه برگردد. 
پس از بازگشــت به خانه اما یک شب بحث میان رومینا 
و پــدرش باال می گیرد و پدر هــم حوالی غروب و زمانی 
که رومینا خواب بوده، ابتدا تالش می کند او را خفه کند 
اما وقتی موفق نمی شود، ســرش را با داس از تنش جدا 
می کند اما بالفاصله پشیمان می شود، به خیابان می آید و با 
دستان خون آلود از مردم تقاضای کمک می کند. رومینا اما 
همان جا روی تختخوابش جان می دهد و پدر هم دقایقی 

بعد توسط مأموران دستگیر می شود.

بازپرس مقصر نیست#
درحال حاضر خیلی ها انگشــت اتهامشــان را به سوی 
بازپرس پرونده رومینــا گرفته اند و ادعا می کنند که اگر 
بازپرس رومینا را تحویل خانواده اش نمی داد، رومینا االن 
در قیــد حیات بود. عالوه بر این شــایعه هایی هم درباره 
اعتیاد شدید پدر رومینا به مواد مخدر در فضای مجازی 

منتشر شده است. 
احمد آقایی، معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
گیالن اما درباره ماجرای شکایت پدر رومینا و بازگرداندن 
او بــه خانه، این طور توضیح می دهد: »با اطالع رســانی 
دادســرا؛ پدر و مادر و بســتگان دختر به دادسرا مراجعه 
می کننــد و دختر را مورد تفقد و لطــف قرار می دهند؛ 
بازپرس با مشــاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت 
از اشــتباه دختر چشمپوشی کرده اســت؛ او را تحویل 
خانــواده می دهد. پدر دختر با مالطفت و مهربانی که به 
خرج می دهد اعتماد بازپرس را جلب می کند و به همین 
دلیل بازپرس از تحویل او به خانواده اطمینان خاطر داشته 
است و با توجه به بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل 
نــدادن دختر به خانواده اش در آن زمان وجود نداشــته 

است«.
آقایی درخصوص شــایعه هایی درباره اعتیاد پدر رومینا 
هم می گوید: »اینکه گفته می شود این فرد به مواد مخدر 
اعتیاد داشــته اســت، صحت ندارد و همچنین پدر فاقد 
هرگونه سابقه کیفری بوده است. حتی پس از اینکه فرزند 
تحویل خانواده می شــود آن ها شــب را در منزل یکی از 
بستگان در آستارا ساکن می شوند و شرایط کامالً معمولی 
و طبیعی بوده است، ولی فردای آن روز به روستای خود 

مراجعت می کنند و مشــخص نیست آنجا چه اتفاق غیر 
عادی ای افتاده است که در هنگام غروب و وقتی دختر در 

خواب بوده، پدر، دختر خود را به قتل می رساند«.

رومینا را دوست داشتم#
هنوز مشخص نیست چه اتفاقی در خانه رومینا رخ داده 
که پدر تصمیم گرفته ســر دخترش را از تنش جدا کند، 
اما محکم ترین احتمالی که می شود مطرح کرد، ماجرای 
انتشــار عکس های رومینا با بهمن است. برخی از فعاالن 
مجازی می گویند پدر رومینا پس از آنکه تصاویر دخترش 
با بهمن را در اینستاگرام مشاهده کرده، یک لحظه کنترل 
خودش را از دســت داده و تصمیم گرفته دخترش را به 

قتل برساند.
از آن طرف اما خود بهمن که به تازگی با یکی از رسانه ها 

گفت وگو کرده، قصه دیگری را تعریف می کند. 
بهمن 29 ساله می گوید: »من رومینا را دوست داشتم و 
دلمان می خواست با هم ازدواج کنیم، اما به خاطر تفاوت 
فرهنگی و مذهبی اجازه ازدواج نداشتیم. رومینا همیشه 
از وضعیت خانه پدری اش می نالید و شــکایت داشــت و 
می گفت پدرش مردی عصبی و خشمگین است و همیشه 
داس در کنار دســتش بود و وقتی مشــکلی در خانه رخ 

می داد به ســرعت عصبانی می شد و رومینا یا مادرش را 
کتک می زد«.

بهمن ادامه می دهد: »رومینا به من گفت که به دنبالش 
بروم، چون دیگر تحمل ماندن در خانه پدرش را نداشت و 
در اصل به من پناه آورده بود یک بار هم من یکی از اقوام 
را نزد پدر رومینا فرستادم تا رومینا را برایم خواستگاری 
کند، اما پدر رومینا تهدید کرده بود که ما را با شلیک گلوله 

می کشد و دخترش را به من نمی دهد«.
بهمن بعد از این توضیح می دهد که رومینا را پس از فرار، 
به خانه خواهرش می برد و خودش خانه را ترک می کند. 
بنا بر ادعای بهمن، عموهای رومینا همان زمان نقشه قتل 
برادرزاده خودشــان را طراحی می کنند و به پدر رومینا 
می گویند اگر نمی تواند جلــو آبروریزی های دخترش را 
بگیرد، آن ها می توانند او را به قتل برسانند. دقیقاً همین جا 
هم هست که قصه کمی پیچیده می شود. به این خاطر که 
عموهای رومینا هم به تازگی با رسانه های محلی مصاحبه 

کرده و ادعای بهمن را رد کرده اند.

قضاوت های احساسی#
عموی رومینا می گوید: »این پسر رومینا را با زور و تهدید 
که او را می کشــد با خود بــرد و 6 روز تمام هم او را نگه 
داشت. بعد از این موضوع حتی ما خواستیم که بیایند و 
خواســتگاری کنند اما خانواده آن پسر گفتند نه، پسر ما 
اشتباه کرده است. حتی عاقد آمده بود که عقدشان کند 

اما آن پسر قصدش چیز دیگری بود«.
او می گوید که بهمن، رومینــا را اغفال کرد و پس از آن 
موجب شــد که برادرش به مرز جنون برســد، »آن پسر 
در این مدت بارها با من تماس گرفته و ما را تهدید کرده 

است، به ما فحاشی می کند«. 
عموی رومینا پس از این، بحث را می کشــاند به ســمت 
همان چند عکس جنجالی از بهمن و رومینا که به ادعای 
او برای انتقام گرفتن از خانــواده رومینا و بازی با آبروی 
آن ها توسط بهمن در اینستاگرام پخش شده است: »اگر 
از رومینا عکسی نمی فرستاد این مسائل پیش نمی آمد. 
اصالً کدام مردی وقتی بخواهد با یک دختر ازدواج کند، 
عکســش را در اینستاگرام می گذارد؟ کدام مردی عکس 

ناموسش را در دنیا پخش می کند«؟
اگرچه جای هیچ شکی نیست که پدر رومینا باید به طور 
عادالنه توســط سیستم قضایی محاکمه شود، اما در این 
میان موج احساسی که در فضای مجازی و بعضاً رسانه ای 
کشــورمان راه افتاده است، شــاید در روند محاکمه پدر 
رومینا اختالل ایجاد کند و بهتر است تا زمانی که ابهام های 
این پرونده قتل پرحاشیه به طور کامل رفع نشده، قضاوت 
احساسی در مورد آن  را متوقف کنیم و به مسئوالن این 
پرونده فرصت دهیم تا در آرامــش بتوانند عادالنه ترین 
تصمیم را درباره این پرونــده قتل خانوادگی بگیرند. در 
این زمینه به طور قطع کارشناســان امــور اجتماعی و 
روان شناســی و... برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی 

وظیفه دارند ابعاد پیچیده این ماجرا را بررسی کنند. 

ای که بمیری کرونا!

جمعه: سحری امشب در برنامه »ماه من« وقتی پسر شهید اهلل کرم می خواست 
برای پدرش مداحی کند قبل از اینکه شروع به خواندن کند رسم ادب را رعایت 
کرد و اسم شاعر شعرش را آورد. من با این کارش بیشتر کیف کردم تا شعر زیبایی 

که در وصف پدرش خواند.
شنبه: امروز با مسئول یکی از کتاب فروشی های مشهد قرار مالقات داشتیم. دنبال 
فروشــنده می گشت و ازم کمک می خواست تا یک نفر مطمئن براش پیدا کنم. 
پیشنهاد دادم آگهی بزند که پاسخ داد: »آگهی زدم. یک نفر بهم مراجعه کرده که 
دکترای ریاضی محض داره. دلم برایش سوخت. دوست ندارم بیاد اینجا. دارم دنبال 

یک کار متناسب با رشته اش می گردم. اگه سراغ داری بگو.«
خالصه از همین تریبون اعالم  می کنم اگه کسی به کتاب فروشی عالقه مند هست 
و همچنین کسی نیرویی با مدرک تحصیلی دکترای ریاضی محض الزم دارد به 

حقیر اطالع بدهد.
یکشنبه: امــروز در محل کار یکی از همکاران عطسه ای زد و همه با هم یکصدا 
گفتیــم: »کرونا!« یکــی از میان جمع گفت: »خدا لعنت کنــه این کرونا رو که 
ادبیاتمون هم تغییر داده. قبالً هرکی عطسه می کرد عبارات دیگه ای مثل یرحمکم 

اهلل به کار می بردیم االن همه یک کالم شدیم کرونا.  ای که بمیری کرونا!«
دوشــنبه: طبق معمول امروز هم به یکی از دوستان نزدیکم که در حزب اللهی 
بودنش هیچ شــک و شبهه ای نیست در مورد عکس گذاشتن از غذا بهش تذکر 
دادم که در پاسخ خیلی حق به جانب گفت: »من خودم از اونایی هستم که در مورد 
این قضیه خاص به بقیه تذکر میدم ولی تخم مرغ که این حرف ها رو نداره!« برایش 
می نویســم: »اگر به اصل اشتباه بودن این کار ایمان داری فرقی بین شیشلیک و 
تخم مرغ نیس! بعدشم مثل اینکه وضعت خوبه و قیمت تخم مرغ دستت نیس ها!«

سه شنبه: امروز زانوهایم سست شده است و کمی سرفه می کنم و تنگی نفس هم 
دارم. بدون اینکه به خانواده اطالع دهم در اتاقم خودم را قرنطینه کردم ولی زمان 
زیادی نگذشت که مادرم فهمید و پرستارم شد. چقدر سخته در خانه خودت هم 

قرنطینه باشی و حق نداشته باشی از اتاقت بیرون بیایی. 
چهارشنبه: امروز صبح برادر کوچکم حرم رفته و با لیوان آبی از سقاخانه برگشته 
بود. در اتاقم را زد و لیوان آب را به دستم داد و ازم خواست با گفتن بسم اهلل و نیت 

شفا بخورم.چند ساعتی گذشت و الحمدهلل بهتر شدم.
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قراردادی که دردسرساز می شود

»سانیول« چگونه گزینه 
جانشینی اسکوچیچ شد؟

جنجال در زمین شماره دو آزادی

زمین استقالل را گرفتند!

 رواج مضامین نامناسب اخالقی، کلیشه های جنسیتی و نژادپرستانه در انیمیشن های غربی ادامه دارد

حمله هالیوودی به دنیای کودکان

تو از تمام دهان های شهر می شنوی؛ نیا

رقیه توسلی: اخبار شبکه مازندران، روشن است. گزارشگر میکروفن را می برد 
سمت خانومی که نه دستکش دارد و نه ماسک، اما دارد توی آالچیقی ساحلی 
میان انبوه اقوام، تخمه می شکند و طلبکار است. می گوید: آره آمدیم تفریح. 

ُخب خسته شدیم، توی خانه دلمان پوسید.
در ادامه پلیس راهور را نشــان می دهد که در موازات ترافیک سنگین آزادراه 
می گوید: توصیه بر این بود که مراعات شــود و هموطنان سفر نروند. به امید 

قطع زنجیره کرونا.
خبر بعدی هم از رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران است که می گوید: برای 
شکست کووید19 باید همچنان پروتکل های بهداشتی و فاصله ایمن با افراد را 

رعایت کرده و از سفرهای غیرضرور و حضور در اجتماعات پرهیز شود.
هم اکنون 262 نفر بیمار مشــکوک به ویروس کرونا با عالئم حاد تنفسی در 

مراکز درمانی استان بستری هستند.
و به عنوان حسن ختام برنامه ای می بینم از عکس های ارسالی درباره گردشگران 
بی مالحظه که از بخت ما، وفور نعمت اســت این روزهــا. جوری آمده اند که 
احســاس می شــود تالفی حبس چند ماهه را قرار است یکجا دربیاورند سر 

والیت ناخوش احوال شمال. 
تلویزیون را خاموش می کنم. اما با قیاِم چراهای توی ســرم نمی دانم باید چه 

بکنم؟!
چندروزی است دلمشغول تر از همیشــه، چراهایم ُسر می خورند توی خانه... 
به خصوص وقتی در جریان اخبــار و ویدئوهایی قرار می گیرم که منتج اند به 
کرونا... نمی توانم آخر به دوروبرم دقیق نشوم... به قرنطینه چندماهه و خانواده ای 
که هنوز به اصل در_خانه_ می مانیم وفادارند... نمی توانم آگهی ترحیم های این 
چندوقته همســایه و فامیل و دوستان را توی گالری گوشی از نظر نگذرانم و 
بی خیال باشم... زیاد فکر نکنم به دوست پرستارم... نمی توانم توی خلوت، جمع 

و تفریق راه نیندازم و پای عقل و انصاف را نکشم وسط... نمی توانم.
بیچاره شمال که مهره مار دارد! و بیچاره ما شمالی ها که دچار چرا چرا شده ایم. 
گرفتار میهمانانی که اهل همدلی نیستند و رژه ماشین راه انداخته اند به قصد 

جنگل و کوهستان و دریا و رودخانه. 
شمالی نوشت: زخم و هراس کرونا کم است، غصه میهمان ناخواسته هم شده 
قوزباالقوز... کاش می شد دانشمندان منت بگذارند روی سرمان و اول واکسن 

حرف شنوی را کشف کنند!

از آن چه داریم لذت ببریم

صدای زنگوله گوســفندها از دامنه کوه ریخته است توی دره، ال به الی سنگ ها و 
علف ها و چوپانــی آن باال دارد با داد و بیداد گله را برمی گرداند تا بیش از آن باال 
نروند. پایین اما چهار ســگ گردن کلف به ســرعت به سمت ما می آیند و پارس 
می کنند. کمی می ترسیم ولی می دانم از سگ ها بترسم ماجرا بدتر می شود پس 
چند رکاب دیگر می زنیم تا صدای چوپانی که توی دره در حال آشــپزی اســت 
سگ ها را از ما برگرداند و بعد می ایستیم. همان اول چشمم می افتد به سایه درخت 
و نمد چوپان که جان می دهد برای اینکه ساعتی روی آن دراز بکشی. خدا قوتی 
می گوییم و چوپان با صدایی آمیخته به خســتگی و شاید بی حوصلگی جوابمان 
را می دهد همان طور که آشــپزی می کند و توی دیگ ســیاه روی آتش، روغن 
می ریزد می گوید: »خوش به حال شما!« می پرســم: »چرا؟« و جواب می شنوم: 
»عشق دنیا را شما می کنین. ما را ببینید توی این بیابون با این گوسفندا شما توی 
شهر کیف می کنین.« این یکی دو جمله بهانه ای می شود برای حرف زدن بیشتر و 
البته استراحتی در میانه راهی سخت. بعد از 20 دقیقه ای راه می افتیم و چوپان و 
گله اش را پشت سر می گذاریم تا بیشتر و بیشتر به عمق دره سرسبز برویم. در راه 
حرف های چوپان است که از ذهنم می گذرد و یاد آن بیت معروف صائب می افتم 
که می گوید: »برق را در خرمن مردم تماشا کرده است/ آن که پندارد که حال مردم 

دنیا خوش است«
از نگاه مرد چوپان حال ما خوش بود و البته در لحظه حرف زدن با او خوش بودیم 
و در لحظات رکاب زدن که اگر حال خوب و خوشی پشت رکاب زدن هایمان نبود 
اصالً ســختی راه را به جان نمی خریدیم. اما نگاه مرد چوپان به ما یک جورهایی 
مصــداق همان حکایت دیدن بــرق در خرمن مردم بود. در نــگاه مرد چوپان ما 
دوچرخه ســوارانی بودیم که از شکم سیری به طبیعت زده بودیم و داشتیم کیف 
می کردیــم، اما همه واقعیت این نبود. او نمی دانســت ما هم آدم هایی از جنس او 
هستیم که بین روزهای سخت زندگی و کار اداری و پرداخت اقساط وام ها و هزار 
و یــک گرفتاری دیگر، گاهی پایمــان را روی رکاب دوچرخه می گذاریم، یا علی 
می گوییم و راهی می شــویم. این راهی شدن برای این است که برای ساعت هایی 
هم که شده است تلخی ها و تلخکامی های زندگی را پشت سر بگذاریم و روبه رو را 
ببینیم با کوه ها و سبزه هایش. او نمی دانست رکاب زدن ما برای این است که نیمی 
از روزمان را پشت میز می نشینیم و اگر حواسمان نباشد فردا به هزار و یک درد مبتال 
می شویم پس باید گاهی راهی بشویم که رود هم اگر مدتی راهش را سد کنند بیمار 
می شود. با این همه فکر می کنم ما آدم ها خیلی وقت ها حسرت زندگی دیگرانی را 
می خوریم که آن ها هم حسرت زندگی دیگرانی را می خورند و این چرخه ای است 
در حال تکرار و گاهی فراموش می کنیم از آن چه داریم و آن چه هستیم لذت ببریم.

احسان حدادی: 

 باید فشار بیاوریم 
المپیک برگزار شود

هفتوانه

روزمره  نگاری

حکایت امروز

عباسعلی سپاهی یونسی، شاعر و روزنامه نگار
annotation@qudsonline.ir

جهانبخش در گفت و گو با قدس:جهانبخش در گفت و گو با قدس:

خوش شانس ترین خوش شانس ترین 
فوتبالیست لژیونر بودمفوتبالیست لژیونر بودم

12

ابهام در پرونده قتل رومینای 14 ساله

روی موج جنون

محسن ذوالفقاری



10
پنجشنبه 8 خرد اد  1399

 5 شوال1441 28 می 2020  سال سی و سوم  شماره 9256  

ورزشـــیورزشـــی
11

             پنجشنبه 8 خرد اد  1399
 5 شوال1441 28 می 2020  سال سی و سوم  شماره 9256  

حمیدرضا عرب: تعطیلی لیگ جزیره برای علیرضا 
جهانبخش شــرایط ســختی را ایجاد کرده است. او 
که تازه داشــت در برایتون پــا می گرفت حاال لحظه 
شماری می کند تا لیگ جزیره دوباره شروع شود و به 
گلزنی هایش ادامه دهد. بازیکن خوش اخالق فوتبال 
ایران در انتظار شروع دوباره با برایتون است. او حتی 

لحظه ای به جدایی از برایتون فکر نمی کرد.

برای شروع مصاحبه دوســت داریم درباره س
آینــده ات با برایتون برایمــان توضیح بدهی. 
شــایعاتی درباره جدایی تو از لیگ جزیره هم 
برایمان  باره می توانی شفاف  دراین  بود.  مطرح 

بگویی که چه اتفاقاتی برایت رخ خواهد داد؟
چیزی که مهم اســت اینکه من توانستم خودم را در 
برایتــون اثبات کنم. همان طور که دیدید در ماه های 
اخیر روند رو به رشد داشتم  و با اینکه چندان به بازی 
گرفته نمی شــدم اما توانستم از فرصت های محدودی 
که دراختیارم قرار می گیرد نهایت بهره را ببرم. اینجا 
احســاس راحتی دارم و باید بگویم این فصل که تمام 
شــود، سه ســال دیگر با برایتون قرارداد دارم. من از 
حضور در برایتون راضی ام و ابتدا دوست دارم در ادامه 
فصل بهترین بازی ها را انجام بدهم و سپس همین جا 
بمانم. در واقع این طور باید بگویم که اولویتم بازی در 
برایتون و ادامه درخشــش در لیگ جزیره است. الزم 
است این موضوع را هم درباره خودم بگویم که من در 
آخرین بازی برایتون مقابل آرسنال که به دلیل کرونا 
لغو شد، قرار بود از ابتدا بازی کنم و در ترکیب اصلی 
باشم. اگر حاال هم لیگ ادامه پیدا کند، شرایط همان 
اســت و تغییری نکرده. باید شــانس بازی به دست 
بیــاورم. ضمن اینکه هر بازیکنی که آماده باشــد به 
زمین می رود و من هم با توجه به تمریناتی که انجام 

داده ام، 100 درصد آماده حضور در زمین هستم.

برایتون حال خوشی هم درلیگ جزیره ندارد. س
شما نتایج خوبی در هفته های اخیر)منظور قبل 

از تعطیالت است( نگرفتید. 
تیم ما یک تیم جوان و گاهاً بی تجربه است که این را 
می شــود از روند نتایج فهمید. ما تیمی نیستیم که از 
بازیکنان آنچنانی استفاده کنیم. به همین دلیل نتایج 

ما گاهی با نوســان مواجه می شود. با این حال من 
هم با شــما هم عقیده ام که اوضاع تیم خطرناک 
اســت اما شــک نکنید در لیگ برتر می مانیم. ما 

تمرینات را زودتر از بقیــه تیم ها آغاز کردیم 
و هــم تیمی هایم در شــرایط مطلوبی 

قرار دارند و همین ویژگی یک برگ 
برنده برای ماســت. البته وضعیت 

برایتون در جدول خیلی ایده آل 
نیست اما باید روند گذشته را 

تغییر بدهیم و در 9 هفته 
امتیازهــای  باقی مانــده 

خوبی جمع کنیم. 

را س دوران قرنطینــه 
چطور گذراندی؟

آغازیــن  درهفته هــای 
زیــادی  بســیار  حساســیت 

بــه پا شــد. حتــی می گفتند در 
ســوپرمارکت باید فاصله دو متری 
را رعایــت کنیم. مردم هم بیشــتر 
قوانیــن را اجرا کردنــد تا صحیح و 
سالمت باشند. االن چون تا حدودی 
توانســته اند بیماری را کنترل کنند، 
بعضــی مشــاغل کار خــود را آغاز 
کرده اند. البته کافه ها و رســتوران ها 
هنوز اجازه فعالیــت ندارند و دولت 

مقابل آن ها هنوز کوتاه نیامده  است. 
راستش را بخواهید آن اوایل کسی فکر 
نمی کــرد قرنطینه ماه ها طول بکشــد. 
وقتــی دیــدم قرنطینه طوالنی شــد، 
مــن هم مثل خیلی ها ســعی کردم به 
روش هــای مختلف خودم را ســرگرم 
کنــم. از طرفی باید بدنــم را نیز آماده 
نگه می داشتم  و به همین دلیل در خانه 
و پارک می دویدم تا از فرم خارج نشــوم. 

البته یک شــانس بزرگ من هم این بود 
که خدا دوســتم داشت و پدر و مادرم قبل 

از شــیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها 
بــه انگلیس آمدند تا مدتی کنارم باشــند. 

قرنطینه باعث شــد آن ها همین جــا بمانند و 
این کمک بزرگی برای من بود که تنها نباشم 
و خانــواده ام را هر روز ببینــم. فکر می کنم از 
ایــن نظر خوش شــانس ترین فوتبالیســت 
لژیونــر بودم کــه خانــواده ام در کنارم 
حضور داشــتند. به هرحــال امیدوارم 
این بیماری هرچه زودتر تمام شود 
و مــا هم کارمان را شــروع کنیم. 
برای شروع لیگ جزیره لحظه 
دوست  و  می کنم  شــماری 
دارم دوبــاره برای برایتون 
گل بزنــم و جایگاهم را 
در این تیم تثبیت کنم.

روزهــا س ایــن 
بحــث در ایران در 
چگونگی  خصوص 
تیم ها  آمادگــی 
لیگ  شروع  برای 
درباره   . است  داغ 
برایتون  برنامــه 
برای تیم در دوران 
توضیح  قرنطینــه 

می دهی؟
 برنامــه تمرینی، غذایی و 
تنظیم  باشگاه  توسط  ما  روزانه 
شــده اســت. یک ســری برنامه ها به ما 
داده شده اســت تا وضعیت بدنی خودمان 
را حفظ کنیم. باشــگاه مقداری تجهیزات از 
قبیل دوچرخه و وسایل بدنسازی و مکمل ها 
را برای ما فرســتاد. در طــول هفته به صورت 
تصویری بــا هــم در ارتباط هســتیم و کل 
کادرفنــی حضور دارند. صحبتــی با همدیگر 

داریم تا ارتباطمان را حفظ کنیم. 
بازیکنــان با هــم صحبت مــی کنند. با 
امکاناتی که به ما دادند، شــرایط بدنی 
خودمــان را حفظ مــی کنیم تا با یک 
شرایط خوب به بازی ها برگردیم. خدا 
را شکر بعد از دوران سختی که پشت 

سر گذاشتم، شــرایط بازی برای من بهتر شد. بعد از 
بازی هایی که داشــتم، روند رو به رشدم خیلی بهتر 
پیش رفــت. احتمال حضور من در بازی با آرســنال 
خیلــی باال بود که بازی ها لغو شــد. باید ببینیم چه 
تصمیماتی درباره بازی هــا خواهند گرفت. امیدوارم 
شــرایط تمرینی خودم را حفظ کنم و بتوانم در زمان 

بیشتری بازی کنم.

در ایران بحث بر ســر کمک کردن ستاره ها س
در این شــرایط به مردم عادی داغ بود. در این 
مدت چه کمک هایی برای آدم های آسیب دیده 

از کرونا انجام دادید؟
تمامــی بازیکنان شــاغل در لیگ برتــر انگلیس در 
طرحی مبتکرانه و تحســین برانگیز با تشــکیل یک 
گروه و انتشــار هشتگ PlayersTogether، مبالغی را 
جمــع آوری و آن را برای مقابله بــا ویروس کرونا به 
NHS )ســرویس بهداشتی ملی انگلیس( اهدا کردند. 
آغاز کننده این طرح جوردن هندرسون، کاپیتان تیم 
لیورپول بود که از سایر بازیکنان هم دعوت کرد تا در 

این کمپین حضور پیدا کنیم. 

قراردادهایتان را هم کاهش دادید.س
بله. بازیکنــان تیم فوتبــال برایتون بــا کاهش ۳0 
درصدی دســتمزد خود به دلیل شیوع ویروس کرونا 
موافقــت کردند و من هم برای کمک به باشــگاه این 

کار را انجام دادم.

در این مدت با سرمربی تیم ملی هم گفت و گو س
داشته ای؟

آقای اسکوچیچ ســال ها در فوتبال ایران بوده است و 
فرهنگ ما را می شناسد و تجربه خوبی دارد و به نظرم 
همه اکنون باید او را حمایت کنیم. همه فوتبالیست ها 
و هواداران به تیــم ملی آمده و به ما کمک می کنند. 
االن وقــت حمایت کردن اســت همچنین شــنیدم 
کریم باقری هم به تیم اضافه شــده که خبر بســیار 
خوبی اســت. من با اســکوچیچ قباًل مالقات کردم و 
صحبت هــای خوبــی بین ما رد و بدل شــد. او قصد 
داشــت برای دیدن من به انگلیــس بیاید ولی کرونا 

نگذاشت.

جهانبخش در گفت و گو با قدس:

خوش شانس ترین فوتبالیست لژیونر بودم

برای بازگشت اللیگا لحظه شماری می کنم
ورزش: فوق ســتاره آرژانتینی باشگاه بارســلونا تشنه بازگشت اللیگا و شروع 
بازی های تیمش اســت. لیونل مسی می گوید: »وقتی به بازی ها برگردیم، همه 
چیز از نو شــروع خواهد شــد. از لحاظ فنی، ادامه فصل 20-2019 است ولی 
در عمل، کار از صفر شــروع می شود و تمام تیم ها و بازیکنان، شرایط جدیدی 
را تجربه خواهند کرد. بی تردید در بازی های ابتدایی شرایط عجیبی را تجربه 
خواهیــم کرد ولی به تدریج برای همه عادت خواهد شــد. به شــخصه برای 

بازگشت اللیگا لحظه شماری می کنم«.

امباپه: جاه طلبی بزرگ من کسب جام قهرمانی اروپاست
ورزش: ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن اهداف خاصی در سر دارد و از جاه طلبی  بعدی اش 
سخن گفت. کیلیان امباپه می گوید: »تداوم موفقیت با تیم ملی فوتبال فرانسه، همان طور 
که می دانید سال بعد ما مسابقات یورو را در پیش داریم و جاه طلبی ما کسب پیروزی ها 
در آن رقابت هاست. جاه طلبی بزرگ من کسب جام قهرمانی در اروپا با پاری سن ژرمن 
است و اینکه عضوی از این تیم باشم برای نخستین بار موفق به انجام این کار می شود 
که خیلی خاص خواهد بود. اگر بتوانم توپ طال را کسب کنم، اتفاق خوبی خواهد بود اما 

چیزی نیست که سبب شود شب ها بابت فکر کردن به آن خوابم نبرد«.

کان: سانچو می تواند سبب تقویت ترکیب هر تیمی شود
ورزش: دروازه بان اسطوره ای سابق بایرن مونیخ و عضو هیئت مدیره کنونی این باشگاه از 
هافبک انگلیسی بوروسیا دورتموند تمجید ویژه ای کرد. اولیور کان در مورد جیدون سانچو 
و احتمال انتقال او به تیمش می گوید: »اکنون زمان و شــرایط مناسبی برای صحبت 
درباره انتقال احتمالی بازیکن خاصی نیست. به مانند دیگر بازیکنان دورتموند، سانچو هم 
بازیکن خوبی است که می تواند سبب تقویت ترکیب هر تیمی شود. با این وجود ما در 
زمان مناسب درباره این چیزها صحبت می کنیم. سانچو بازیکنی فوق العاده بااستعداد و 

باشخصیت است. دورتموند بازیکنان خیلی خوبی دارد«.

هندرسون: گرفتن جام بدون هواداران عجیب خواهد بود
ورزش: کاپیتان تیم فوتبال لیورپول می گوید: نبود حضور هواداران در جشن نخستین 

قهرمانی این تیم در لیگ برتر انگلیس پس از ۳0 سال از لذت آن خواهد کاست. 
جردن هندرسون معتقد است: »البته گرفتن جام بدون تماشاگران احساس متفاوتی خواهد 
داشت چون برگزاری مراسم دریافت جام قهرمانی بدون هواداران واقعاً عجیب است. لیگ 
هنوز تمام نشده است. ما هنوز کارهایی برای انجام دادن داریم و تا پایان فصل هم باید در 
سطحی باال بازی کنیم چون می خواهیم فصل را به قوی ترین شکل ممکن به پایان برسانیم. 

پس از آن هم قهرمان شویم یا هر چیزی، باید جام را بدون حضور هواداران بگیریم.

امین غالم نژاد: ویلی سانیول ستاره سابق فرانسوی 
بایرن مونیخ، از ســوی یک سایت فرانسوی به عنوان 
گزینــه هدایت تیم ملی ایران مطرح شــده اســت. 
این در شــرایطی اســت که ویلی ســانیول جمعه 
هفته گذشــته در برنامه فوتبال 120 حاضر شــد و 
به ســؤال های مجری این برنامه پاســخ داد و درباره 
بازیکنانی نظیرعلی کریمی و وحید هاشمیان صحبت 

و گفت وگو کرد.
ســانیول 4۳ ســاله که به عنوان یــک دفاع کناری 
ســال ها بازیکن تیم ملی فرانســه بــود، مهم ترین 
تجربه ســرمربیگری خود را در بایرن مونیخ سپری 
کرده و به عنــوان مربی موقت در یک بازی به جای 
کارلو آنچلوتی تیم ســابقش را هدایت کرده است. او 
همچنین در 10 مسابقه همان سال به عنوان دستیار 

آنچلوتی در بایرن کار می کرد.
وی در حال حاضر بیکار است اما قباًل سرمربی تیم بوردو 
فرانسه هم بوده. مدافع ســابق بایرن مونیخ همچنین 
مدت کوتاهی هدایت تیم زیر 21 ســاله های فرانسه را 

نیز برعهده داشته ولی در این پست باقی نمانده است. 

سرچشمه شایعه#
شــایعه حضور ویلی سانیول در ایران ممکن است از 
ســوی ایجنت او و باتوجه به مصاحبه اش با فوتبال 

120 و طرح نامش در رسانه های ایران باشد.
تیم ملی فوتبال ایران در زمســتان گذشــته دراگان 
اسکوچیچ را به عنوان سرمربی خود برگزیده و با آغاز 
مســابقات لیگ او به ایران خواهد آمد تا مســابقات 
فوتبــال ایران را زیر نظر بگیرد. اگرچه تا نخســتین 
بازی اســکو در تیم ملــی فوتبال ایــران راه درازی 
باقی مانــده و او باید با موضوع طــرح نام های دیگر 

به عنوان جانشــینش کنار بیاید. چندی پیش حتی 
صحبت از سرمربیگری کالدرون در تیم ملی هم بود 
که از سوی دو طرف تکذیب شد. البته این موضوع را 
هم نباید نادیده گرفت که  با توجه به پرداخت نشدن 
غرامت 140 هزار دالری باشگاه صنعت نفت از سوی 
دراگان اســکوچیچ و به تفاهم نرسیدن مدیران این 
باشگاه با مسئوالن فدراسیون فوتبال، احتمال فسخ 

قرارداد سرمربی تیم ملی کشورمان وجود دارد.  
صادق درودگر، رئیس ســازمان اقتصادی فدراسیون 
فوتبــال درباره این موضوع بیان کــرد: من فقط در 
جریان چانه زنی قرارداد اســکوچیچ بودم. در فسخ 
قرارداد او با صنعت نفت آمده اگر اسکوچیچ تا پایان 
فصل به یک تیم ســوم برود، باید 140 هزار دالر به 
این باشــگاه پرداخت کند. تیم ملی که شــامل یک 
فصل نمی شــود و بازی هــای آن در یک فصل انجام 
نمی شــود. به صورت مثال اگر او به سپاهان می رفت 

باید این مبلغ را به صنعت نفت پرداخت می کرد.

تکذیب فدراسیون#
 فدراســیون فوتبال به شایعات منتشره در رسانه های 
فرانســوی درباره احتمال همکاری با ویلی ســانیول 
را تکذیب کرد. ســخنگوی فدراسیون فوتبال درباره 
خبر ســایت فوت مرکاتو فرانســه دربــاره مذاکره 
فدراســیون فوتبال ایــران با ویلی ســانیول عنوان 
کرد: هیچ مذاکره ای میان فدراســیون فوتبال ایران 
و ویلی ســانیول وجود نداشته است. تیم ملی تحت 
سرمربیگری دراگان اسکوچیچ به فعالیت خود ادامه 
خواهد داد. بر این اساس، موارد مطروحه دراین باره 
همچون شــایعات مشابه گذشــته عاری از واقعیت 

است.

ورزش: دارنده مدال نقره پرتاب دیسک المپیک گفت: 
مسئوالن کمیته ملی المپیک حتماً مشغله کاری داشتند 
که در زمان بیماری کرونا با من تماسی نگرفتند تا جویای 

احوالم شوند.
احسان حدادی در مورد شرایط تمرینات خود اظهار 
کرد: فکر می کنم با اتمام بیماری کرونا فعالیت ها هم 
در کشور بدون مشکلی آغاز شــده است! آمادگی ام 
در شــرایط مطلوب اســت زیرا پیش از آغاز بیماری 
کرونا به صورت منظم تمریناتم را پیگیری می کردم، 
اما پس از اینکــه کرونا گرفتم حدود یک ماه تمرین 
نداشــتم و بیشتر به اســتراحت پرداختم تا وضعیت 
بدنی ام بهتر شود. وی افزود: البته در این مدت و پس 
از شکســت کرونا هم از ورزش غافل نبوده  ام و بیشتر 
به فعالیت کوهنوردی پرداختم؛ این هفته هم تصمیم 
دارم بــرای پیگیری تمرینات دو هفتــه ای همراه با 
ایگــور مزگوف به جزیره کیش برویم تا در آنجا ادامه 

تمریناتم را دنبال کنم. 

ضرر نسل بزرگی از قهرمانان #
دارنده مدال نقره پرتاب دیســک المپیک در پاســخ 
به این پرســش که طرح ملی ســامانه دوومیدانی را 
چطور می بینــد و آیا در این طرح شــرکت می کند 
یــا خیر، توضیــح داد: به نظرم طــرح و ایده جالبی 
است که سرپرست فدراسیون دوومیدانی سعی دارد 
ورزشکاران و قهرمانان رشته دوومیدانی را بیشتر به 

کند.  معرفی  جامعــه  مردم 
از  ایــن طــرح  کاش  ای 
می شد،  اجرایی  گذشته 

مشــکلی  اما 
نیست 

از  و 

آن استقبال می کنم و نخستین نفری خواهم بود که 
در این طرح ثبت نام خواهم کرد. خیلی خوب اســت 
مردم با جســت وجو کردن در اینترنت ورزشکاران را 

بیشتر بشناسند.

فشار ورزشکاران برای المپیک #
وی ادامــه داد: برای برگــزاری المپیک خیلی از عوامل 
تأثیرگذار هســتند و یکی از راهکاری آن هم این است 
که ورزشــکاران با حمایت های خودشــان شرایط را به 
ســمتی ببرند که المپیک برگزار شود. ورزشکاران رکن 
اصلی هر ورزشــی هستند و از آنجایی که نماد المپیک 
همبستگی عنوان شده، ورزشکاران باید فشار بیاورند تا 

المپیک برگزار شود.
دارنده مدال برنز مســابقات جهانــی در مورد اینکه 
قرار اســت تنها حقوق یک سال از سوی کمیته ملی 
المپیک به ورزشکاران پرداخت شود، این طور واکنش 
نشــان داد و گفت: اتفاق قشنگی است که مسئوالن 
مبلغی را ماهیانه برای ورزشکاران در نظر می گیرند، 
اما اگر موشــکافانه بخواهیم به این موضوع بپردازیم 
پرداخــت ماهی ۵ میلیون در این یک ســال آن هم 
با شــرایط اقتصادی االن که روز به روز تورم افزایش 
پیــدا می کند و ماهیانه بایــد ۳ میلیون تومان برای 
 خرید پروتئین پرداخت کنیــم، چندان مبلغ باالیی 

نیست. 

 جای مناسبی برای تمرین کردن #
حدادی درباره انتقاداتی که به او بابت برگزاری اردوها و 
تمریناتش در خارج از کشــور می شود تصریح کرد: اگر 
از لحاظ امکانات وضعیت مســاعد باشد چه دلیلی دارد 
تا بخواهم برای انجــام تمرینات به آمریکا بروم؟ برخی 
دوســتان انتقاد می کنند چرا برخی ورزشــکاران برای 
پیگیری تمرینات خود به اردوهای برون مرزی می روند، 
اما ســؤال من این است آیا جای مناسبی برای تمرین 

کردن من وجود دارد؟
نایــب قهرمان پرتاب دیســک المپیک لندن 
خاطر نشان کرد: به نظرم بهترین مکان 
برای انجــام تمریناتم تهران و کیش 
است، اما چون زیر ساخت فراهم 
نیســت مجبورم به خارج از 

کشور بروم. 

قراردادی که دردسرساز می شود

»سانیول« چگونه گزینه جانشینی اسکوچیچ شد؟
احسان حدادی: 

باید فشار بیاوریم المپیک برگزار شود

گفت وگوی روز

ستار زارع: 
فریدون زندی آماده تر بود، نیکبخت  نیامد

ورزش: ســتار زارع می گویــد: اگر به تیم ملی دعوت شــده و در جام 
ملت های آســیا بازی کرده، حقش بوده و هیچ باند بازی ای هم در کار 
نبوده است ولی در عین حال از ویژگی های فنی نیکبخت واحدی تمجید 
می کند. او ضمن تأکید بر توانایی های فنی باالی علیرضا نیکبخت واحدی 
گفت:» خب از نظر فنی در مورد علی آقا حرفی برای گفتن نیست؛ همه 

قبولش داشتند واز خوب ها بود«.
زارع در مورد تشکیل شدن باند جنوبی ها در تیم ملی توضیح داد:» اصاًل 
باندبازی نبود و این مســائل در تیم ملی معنایی ندارد. تیم ملی باشگاه 
نیست که باندبازی داشته باشد. پوشیدن پیراهن تیم ملی افتخار است که 

خدا را شکر من این افتخار را داشتم«.
ستاره سابق فوتبال شیراز ادامه داد:» آقای نیکبخت از پرواز می ترسید؛ 

یکی از دالیل نرفتنش به جام جهانی همین موضوع بود«.
او ســپس با اشــاره به حرف های نیکبخت در مورد مقایســه خودش 
این طــور توضیح داد:»اگر منظورش من بودم، من دفاع بازی می کردم 
ولی او تمام عمرش هافبک بوده و جلو بازی می کرد. سالی که به تیم 
ملی دعوت شــدم، در برق شیراز بازی می کردم؛ نه پارتی داشتم و نه 
پولدار بودم. توانایی داشتم و فکر می کنم مثمرثمر هم بودم. چیزی که 
کادر فنی از من می خواست را انجام می دادم. باند بازی ای هم در کار 
نبود«. زارع ســپس به ادامه دالیل عدم حضور نیکبخت در تیم ملی 
پرداخت و اضافه کرد:» یکــی از دالیلی که نیامد ترس از پرواز بود. 
یکی از دالیل هم، فریدون زندی بود که تازه به تیم ملی اضافه شده 
بود و آماده تر از او بود. در واقع چون به بازی او نمی رســید، ترجیح 
داد نیاید«. مدافع چپ سابق تیم ملی در مورد اینکه نیکبخت واحدی با 
برانکو مشکل داشته، این طور واکنش نشان داد و بیان کرد:» اگر نگاهی 
به کارنامه برانکو در سالیانی که ایران بود داشته باشید می بینید با کسی 

مشکل شخصی نداشته است. حاال نیکبخت یا هر کس دیگر«.

ورزش: تمرینات تیم فوتبال هوادار)سرخپوشــان پاکدشــت( روز گذشته در 
مجموعه ورزشــی آزادی برگزار شد. شاگردان رضا عنایتی در زمین شماره دو 
این مجموعه تمریناتشان را از سر گرفتند تا یکی از وعده های احمد سعادتمند 

به عنوان مدیرعامل استقالل را نادیده بگیرند.
تیم فوتبال استقالل تهران در چند فصل اخیر همواره با مشکالت متعدد درباره 
وضعیت محل تمرین رو به رو بوده و از این رو پس از انتخاب احمد سعادتمند 
به عنوان مدیرعامل این باشگاه، دو زمین تمرین برای آبی پوشان در نظر گرفته 

شده است.
ســعادتمند پس از رسیدگی به وضعیت مجموعه ورزشی انقالب، زمین تمرین 
آمــاده ای را برای شــاگردان فرهاد مجیدی مهیا کــرد و همین طور یک زمین 
تمرین دیگر را هم آماده کرد. زمین شــماره دو مجموعه آزادی که پیش از این 
هم شــاهد برگزاری تمرینات اســتقالل بود این بار با عقد قراردادی رسمی به 

عنوان کمپ تمرینی این تیم شناخته شد.
با وجود اینکه پس از عقد قرارداد همکاری بین باشگاه استقالل و زمین شماره 
دو ورزشگاه آزادی عنوان شده بود این کمپ به صورت انحصاری در اختیار این 
باشــگاه پرطرفدار تهرانی است اما برگزاری تمرینات روز گذشته تیم هوادار در 

این زمین تمرین کاماًل اظهارات مطرح شده را نقض می کند.
مجید حبیبیون پیمانکار زمین شماره دو ورزشگاه آزادی چند روز پس از عقد 
قرارداد با باشگاه استقالل در واکنش به اینکه این کمپ به صورت انحصاری در 
اختیار این باشگاه نیست گفته بود که قرارداد باشگاه هوادار تا پایان اردیبهشت 

ماه بوده است.
او گفته بود: »قرارداد ما با باشــگاه سرخپوشــان تا تاریخ اول اردیبهشت بود و 
قرارداد ما با اســتقالل پس از این تاریخ اســت. همان طور که اعالم شده زمین 
شــماره دو ورزشــگاه آزادی انحصاراً و به صورت کامــاًل اختصاصی در اختیار 

باشگاه استقالل است. 

قرارداد ما با باشــگاه اســتقالل یک فصل و برای فصل دوم قابل تمدید است و 
به نظر نمی رســد برای تمدید آن مشکلی وجود داشته باشد. بنابراین می توان 
گفت اســتقالل برای دو فصل آینده از این زمین به صورت انحصاری اســتفاده 

می کند«.
ظاهراً تیم هوادار برای تعداد ۵0 جلسه تمرین، زمین شماره دو ورزشگاه آزادی 
را اجاره کرده بود که به طور معمول این قرارداد باید تا پایان اسفند 98 به پایان 
می رســید اما با شیوع کرونا، این تیم تعداد چهار جلسه تمرین طلبکار است. با 
این وجود طبق قرارداد، تیم هوادار یا این تعداد جلســات را تمرین خواهد کرد 
و یا پیمانکار مجموعه مبلغ این چهار جلســه را به سرخپوشان پرداخت خواهد 
کرد اما به هر ترتیب کلمه انحصاری که مســئوالن باشگاه استقالل و مجموعه 
ورزشی آزادی در این قرارداد به کار برده اند تعریف جدید و عجیبی از این نوع 

قرارداد است.

گرانقیمت ترین ترکیب های فوتبال جهان

»اورتون« پرهزینه تر از »بایرن مونیخ«!
امیرمحمد سلطان پور: این حقیقت را بسیاری قبول دارند که برای موفقیت در فوتبال 
باید بازیکنان گرانقیمت داشت. البته این همیشه جواب نمی دهد اما در زیر 20 ترکیب 
گرانقیمت فوتبال حال حاضر جهان را بر طبق براوردهای سایت ترانسفرمارکت بررسی 

می کنیم:

20 – لسترسیتی )229.99 میلیون پوند(: روباه ها ماه هاست که در لیگ برتر انگلستان 
در رتبه سوم جدول قرار گرفته اند که این  دستاورد بسیار بزرگی محسوب می شود. البته 
نباید فراموش کنیم که در این براورد قیمت ترکیب لســتر، بازیکنانی که قیمت زیادی 
داشتند اما اکنون به صورت قرضی در تیم های دیگر توپ می زنند مثل اسلیمانی، غزال و 

بنکوویچ منظور نشده اند. 
19 – اینترمیالن )237.41 میلیون پوند(: شاید قرارگیری باشگاه بزرگ ایتالیایی در 
این رتبه جای تعجب داشته باشد اما آن ها چندین سال است که خرید آنچنان گرانقیمتی 
نداشتند و همین رتبه را نیز به خاطر خریدهای گسترده اخیر از لیگ برتر انگلیس بدست 

آورده اند.
18 – والنسیا )243 میلیون پوند(: رتبه چهارم در بین گرانقیمت ترین ترکیب های 
باشــگاهی در فوتبال اســپانیا متعلق به تیم رتبه هفتم کنونی اللیگاست. خفاش ها از 

باشگاهی مثل سویا 80 میلیون پوند کمتر هزینه کرده است.
17 – بروسیا دورتموند )251.04 میلیون پوند(: وقتی قیمت ترکیب دورتموند را با 
موفقیت های این تیم در این فصل بوندس لیگا مقایســه می کنیم واقعاً تحت تأثیر قرار 
می گیریم. مثالً آن ها پولیسیک را با ۵8 میلیون پوند به چلسی فروختند و تورگان هازارد 

و برانت را با مجموع 44 میلیون پوند خریدند!
16 – آث میالن )253.96 میلیون پوند(: این باشــگاه ایتالیایی در ســال های اخیر 
پول های بســیاری را هدر داده اســت. آن ها با این مقدار پول به رتبه ای بهتر از هفتمی 
در ســری آ تاکنون دســت نیافته اند. تازه در این براورد هزینه برای آندره سیلوا منظور 

نشده است.

15 – ناپولی )276.73 میلیون پوند(: باشگاه ناپولی هم ولخرجی های زیادی کرده که 
دستاوردی بهتر از ششم برای آن ها در سری آ نداشته است. آن ها به تازگی۳0 میلیون پوند 

برای خرید لوزانو هزینه کردند که خرید خوبی از آب در نیامده است.
14 – موناکو )278.91 میلیون پوند(: آن ها معموالً در زمینه فروش بهتر عمل می کنند 
و با خرید ارزان ویسام بن یدر کار جالبی انجام دادند اما برعکس در مورد الکساندر گولووین 

خوب عمل نکردند.
13 – بایرن مونیخ )320.85 میلیون پوند(: به نسبت بزرگی باشگاهی مثل بایرن آن ها 
ترکیب آنچنان گرانقیمتی ندارند. باواریایی ها با وجود اینکه به هشتمین قهرمانی پیاپی 

بوندس لیگا نزدیک می شوند اما هنوز با لواندوفسکی قهرمان اروپا نشده اند.
12 – اورتون ) 334.58 میلیون پوند(: بله درســت دیدید، ترکیب کنونی اورتون از 
بایرن مونیخ پرهزینه تر بوده است! چنین چیزی زمانی اتفاق می افتد که یک باشگاه دائماً 

سرمربی خود را عوض کند و هرکدام فقط بخواهند خرج کنند.
11 – تاتنهام )357.89 میلیون پوند(: اگر فصل قبل این فهرست را منتشر می کردیم 
آن ها در رتبه ای بسیار پایین تر قرار می گرفتند اما در تابستان هزینه زیادی برای اندومبله 

انجام دادند.
10 – چلســی )360.81 میلیون پوند(: اگر از اشتباهاتی مثل باکایوکو و درینک واتر 
بگذریم چلسی با ترکیبی که دارد خوب کار کرده است. البته آن ها در ترکیب خود سه 

بازیکن باالی ۵0 میلیون پوند دارند.
9 – اتلتیکومادرید )403.11 میلیون پوند(: میزان درآمــد آن ها از فروش بازیکن 
همیشه باال بوده است. اما نباید فراموش کنیم بازیکنان بسیار گرانقیمتی مانند فلیکس، 

لمار و کاستا در ترکیب خود دارند.
8 – آرسنال )412.02 میلیون پوند(: جای تعجب دارد که آرسنال که قبالً به عنوان 

باشگاه کم خرج و بازیکن ساز شناخته می شد چنین ترکیب گرانقیمتی در اختیار دارد.
7 – لیورپول )497.93 میلیون پوند(: با اینکه لیورپول در زمینه فروش بازیکن آنچنان 
خوب کار نکرده اما اینکه با ترکیبی زیر ۵00 میلیون پوند هزینه، موفق به قهرمانی لیگ 

برتر شوند عملکردی عالی محسوب می شود.
6 – یوونتوس )505.53 میلیون پوند(: اینکه یووه در ایتالیا با باشگاهی کم خرج مثل 
التزیو فقط یک امتیاز فاصله دارد و این همه روی بازیکنی مثل کریستیانو رونالدو هزینه 

کرده تا قهرمان اروپا شوند و هنوز موفق نشدند مایع تأسف است.
5 – بارســلونا )592.49 میلیون پوند(: اگر کوتینیو که قرضی در بایرن است را به 
این براورد وارد کنیم رتبه بارسلونا به سوم تغییر خواهد کرد. اما همچنان ترکیب آن ها 

بازیکنانی بسیار گرانقیمت مثل دمبله، گریزمان، دی یونگ و سوارز دارد.
4 – منچستریونایتد )635.34 میلیون پوند(: مقایسه عملکرد و هزینه های یونایتد 
نشــان می دهد که آن ها در بازار اصالً خوب عمل نکرده اند. شیاطین سرخ هفت بازیکن 
دارند که برای آن ها باالی 40 میلیون پوند هزینه شده و رتبه ای بهتر از پنجم در لیگ 

برتر تاکنون دست نیافته اند.
3 – رئال مادرید )664.2 میلیون پوند(: رئال بر روی بازیکنانی که اکنون دیگر آن ها را 
نمی خواهد هزینه زیادی کرده است. بازیکنانی مانند بیل، خامس رودریگز از این جمله اند. با 
چنین ترکیبی و فقط یک قهرمانی اللیگا در هفت سال گذشته اصالً اتفاق خوشایندی نیست.

2 – پی اس جی )741.51 میلیون پوند(: با چنین پولی شما می توانید هر فصل قهرمان 
فرانسه شوید اما برای قهرمانی اروپا کافی نیست. نیمار و امباپه اصلی ترین عامل چنین 

هزینه هایی هستند که البته شرایط آنچنان واضحی هم در باشگاه ندارند.
1 – منچسترسیتی )851 میلیون پوند(: سیتیزن ها شاید هیچ رکوردی را در زمینه 
ترانسفر نشکسته باشند اما در ترکیب آن ها 11 بازیکن باالی 40 میلیون پوند حضور دارد! 

واقعاً وقت آن رسیده که پپ برای سیتی قهرمانی اروپا را بیاورد.

مدافع کروات باشــگاه اســتقالل تهران با انتشار عکسی 
از خــود در زمان ورود به فرودگاه امام به تمام شــایعات 
درباره بازنگشتن به جمع آبی پوشان تهرانی پایان داد. در 
حالی که در محافل مختلف صحبت های زیادی مبنی بر 
بازنگشتن هروویه میلیچ به استقالل بود. اما او عکسی از 
خود در فرودگاه پس از بازگشت به تهران منتشر کرده و 
با کنایه به شایعه سازان نوشته: »پس از تمام داستان ها و 

اخبار جعلی درباره من ببینید چه کسی برگشته؟«

فوق ســتاره مشهور و پرتغالی باشــگاه یوونتوس، از ظاهر جدید 
خــود در اینســتاگرامش رونمایی کرد. کریســتیانو رونالدو که 
پرمخاطب ترین شــخصیت جهان در این شبکه اجتماعی است 
با عکسی از ظاهر جدید خود که بســیار شبیه به دوران ابتدای 
اوج گیری او در فوتبال جهان در باشگاه منچستریونایتد دارد، از 
مخاطبانش سؤال پرسیده که آیا ظاهرش را می پسندند؟ تا لحظه 
نوشتن این مطلب حدود 166 هزار نفر برای او کامنت گذاشتند و 

بیشتر هوادارانش این ظاهر او را تأیید کرده اند!

کریستیانو   رونالدوهروویه میلیچ
حساب توییتر باشــگاه بارسلونا به شکلی غیر مستقیم از 
جدیدترین تالش خود برای کسب درآمدزایی خبر داد. پس 
از آغاز تمرینات مجدد باشگاه های فوتبال در اللیگا اسپانیا، 
بارســلونا در توییت خود عکس هایی از دو ستاره این تیم 
یعنی فرانکی دی یونگ و آنتوان گریزمان منتشر کرده که 
ماسک هایی با نقش و نگار باشگاه بارسلونا به صورت زده اند. 
بارسلونا به این وسیله از خط تولید ماسک هایی با آرم باشگاه 
خبر داده که برای هواداران به فروش گذاشته شده است.  

گلــف باز اســطوره ای به انجام بازی خیریه بــا دو گلف باز 
مشهور دیگر جهان در پســتی اینستاگرامی واکنش نشان 
داد. تایگر وودز که مشــهورترین گلف باز تاریخ محســوب 
می شود و پس از مدت ها مصدومیت و حواشی، دوباره مدتی 
اســت که با قدرت به میادین برگشته، در بازی خیریه گلف 
در کنار قهرمانان دیگر این رشته یعنی فیل میکلسون و تام 
بردی شرکت و مبلغ 20 میلیون دالر برای کمک به مبارزه 

با کرونا جمع آوری کرد.

تایگر وودزباشگاه  بارسلونا

جنجال در زمین شماره دو آزادی

زمین استقالل را گرفتند!

ضد  حمله

دیاباته، جمعه شب در تهران
ورزش: بازیکن اهل مالی باشــگاه اســتقالل جمعه شــب به تهران 

بازمی گردد.
در چنــد روز اخیر گمانه زنی های مختلفی درباره بازگشــت دیاباته به 
ایران مطرح شد و مسئوالن اســتقالل دراین باره تالش زیادی کردند 
تا این بازیکن را هر چه سریع تر به ایران بازگردانند. با این حال دیاباته 
طبق پیگیری ها، جمعه شــب به ایران بازمی گردد تا یکی از مهم ترین 

دغدغه های مسئوالن باشگاه استقالل برطرف شود.
            

تست کرونا چهارنفر در پارس جنوبی مثبت شد
ورزش: ظاهــراً یکی از اعضای کادرفنی و ســه نفر از بازیکنان پارس 

جنوبی بر اساس نتایج آزمایشات مبتال به ویروس کرونا هستند.
با توجه به اینکه پارس جنوبی به دلیل مشکالت مالی به سختی توانست 
اردوی خودش را برای از ســرگیری تمرینات برپا کند، به نظر می رسد 
مسئله ابتالی چهار نفر از اعضای این تیم به کرونا به دلیل اقدامات الزم 
مانند قرنطینه نکردن افراد مثبت شــده و همچنین هزینه های انجام 

تست های بعدی، مشکالت بیشتری را برای باشگاه ایجاد کند.

سرپرست استقالل: 
در شهر دیگری با فوالد بازی کنیم

ورزش: سعید رمضانی ،سرپرست استقالل در پاسخ به این سؤال که آیا 
از تقابل با فوالد خوزســتان که 4 بازیکن کرونایی دارد آن هم در اهواز 
واهمه ندارید، خاطرنشان کرد: ما تابع دستورات سازمان لیگ هستیم، 
اما طبیعی اســت که هر فردی نگران سالمتی خود و البته خانواده اش 
است. با این حال ما تمرینات را دنبال می کنیم و اگر قرار باشد در شهر 
دیگری نیز بازی برگزار شود ما آمادگی داریم و مشکلی در این خصوص 

وجود ندارد.

رضاوند: دوست نداریم فوتبال تعطیل شود
ورزش:آرش رضاوند،هافبک تیم اســتقالل، در خصوص ازســرگیری 
مســابقات لیگ برتر فوتبال گفت: مسلماً فوتبالیست ها دوست ندارند 
فوتبال تعطیل شــود، اما برای آغاز مجدد بازی ها باید شرایط برگزاری 
آن هم مهیا باشــد و طوری نباشد که خطری بازیکنان یا افراد مرتبط 
با فوتبال را تهدید کند.رضاوند ادامه داد: خدا را شــکر تمرینات خوبی 
را در چند روز اخیر پشــت سر گذاشــته ایم. ما در این دو ماه تعطیلی 
هم برنامه های تمرینی خاصی داشتیم و به طور انفرادی کار می کردیم. 
بازیکنان ما چندان هم از آمادگی دور نشده بودند. حدودا در حال حاضر 

۵0 تا 60 درصد آمادگی داریم.             
             

 واکنش فدراسیون پزشکی ورزشی 
به سرنوشت لیگ برتر

ورزش: ســخنگوی فدراســیون پزشــکی ورزشــی اعــالم کرد: 
تصمیم گیری در مورد اینکه لیگ برتر فوتبال ایران برگزار می شود 

یا خیر جمعی است.
رضا سعیدی با اشاره به اینکه بسیاری از تیم ها تست های PCR یا 
تســت های مولکولی تشخیصی ویروس کووید 19 را انجام داده اند، 
گفت: در برخی از باشگاه ها متأسفانه تعداد اندکی از تست ها مثبت 
شده است که آن ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند و طبیعتاً نتایج 
ارزیابی تیم ها به اطالع ســازمان لیگ رســیده می شــود تا بتوان 

تصمیمات الزم را اتخاذ کرد.
وی ادامه داد: همچنین کمیته علمی در فدراســیون هر روز نتایج 
را مورد ارزیابی قرارداده و تشــکیل جلســه می دهد و با همکاری 
ســازمان لیگ این کار را انجام خواهد داد تا بتوان در مورد مقوله 

چگونگی اجرای تمرینات و برگزاری مسابقات به نتیجه رسید.
سخنگوی فدراسیون پزشکی ورزشی در این گفت وگوی تلویزیونی 
با بیان اینکه در ســتاد مقابله با گســترش کرونــا در ورزش و نیز 
فدراسیون پزشــکی ورزشی نهایت ســعی خود را خواهیم کرد تا 
مســابقات به گونه ای سالم و با اجرای بیشــترین دستورالعمل ها 
انجام شود عنوان کرد: طبیعی است که با چالش های زیادی همراه 

خواهیم بود و هنوز زمان نیاز است تا ارزیابی کامل انجام شود.
ســعیدی ادامه داد: اینکه لیگ قطعاً برگزار می شــود یا نمی شــود 
تصمیمی جمعی است و در نهایت از سوی سازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال گرفته می شــود و در حوزه ســالمت نیز فدراسیون پزشکی 

ورزشی مشاوره های الزم را به سازمان لیگ ارائه خواهد کرد.

         
ارجاع طرح تحقیق و تفحص از باشگاه های 

استقالل و پرسپولیس به قوه قضائیه
ورزش: عضو ســابق هیئت مدیره باشــگاه استقالل از ارجاع طرح 

تحقیق و تفحص از سرخابی ها به قوه قضائیه خبر داد.
حســن زمانی در مورد اینکه آیا برای انتخاب اعضای هیئت مدیره 
دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس ضابطه خاصی وجود دارد، اظهار 
کــرد: برای انتخاب این افراد ضابطه ای نیســت که بر اســاس آن 
اعضای هیئت مدیره مشخص شوند. شاید معیارهای دیگری دارند 

که باید از آن ها سؤال کنید.
وی در مورد اینکه مجتبی محرمی اعالم کرده اگر آیت اهلل رئیســی 
به مسائل دو باشگاه استقالل و پرسپولیس ورود کند اعدام حکمی 
است که باید برای متخلفان در نظر گرفته شود گفت: با اعدام زیاد 
موافق نیســتم چون کارهایی که در این دو باشگاه انجام می شود، 

در حد اعدام نیست!
عضو مجلس شــورای اســالمی در گفت و گو بــا رادیو جوان، در 
خصــوص اینکه تخلفات افراد در این دو باشــگاه در حد پیچاندن 
گوش است عنوان کرد:  بله، تصمیماتی که در این دو باشگاه گرفته 
می شــود، میلیارد ها تومان به آن ها ضرر می زند؛ مثاًل فالن مربی با 

باشگاه قرارداد دارد و ما تصمیم می گیریم که او را           اخراج کنیم.
         

غیبت دو بازیکن پرسپولیس در بازی دوستانه
ورزش: دو بازیکن خارجی تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار دوستانه این 

تیم مقابل نیروی زمینی غایب هستند.
تیم فوتبال پرســپولیس پس از تمرین چند روزه قرار است با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، امروزبه مصاف نیروی زمینی برود.  این دیدار 
 PCR در حالی برگزار می شــود که تیم نیروی زمینی نیز تســت های
خود را پشت ســر بگذارد. دو بازیکن خارجی تیم فوتبال  پرسپولیس 
در این دیدار غایب هســتند. بشار رســن و اوساگونا که هنوز موفق به 
حضور در تهران نشــدند به این دیدار نمی رســند. سرخ ها  که خود را 
برای ادامه رقابت های لیگ برتر آماده می کنند، قرار است در طول دوران 

آماده سازی چهار بازی دوستانه برگزار کنند.         

منهای فوتبال

هواداران مالک اصلی»شهر خودرو« 
بررسی ها نشان می دهد برخالف گفته مالک شهرخودرو تمام بازیکنان 
شهرخودرو سالم هستند و تنها یک عضو تدارکات و یکی از اعضای کادر 
فنی شهرخودرو)سیدعباسی( مشکوک به ویروس کرونا هستند. همزمان 
با انتشار این خبر، بسیاری از اهالی فوتبال مالک باشگاه شهرخودرو را 
مورد سرزنش قرار دادند که با بزرگنمایی نسبت به این مسئله به دنبال 
تعطیلی رقابت های لیگ برتر بود تا شــاید با ایــن راهکار بتواند از زیر 
بار فشار مالی ناشــی از نبود منابع مالی کافی برای پرداخت مطالبات 

بازیکنانش رها شود.
این روزها اخبار متعددی در ارتباط با عدم بودجه کافی شهرخودرو برای 
پرداخت مطالبات بازیکنانش مطرح می شود، اما مالک باشگاه همه این 
اخبار را رد می کند و مدعی است هیچ چکی برگشت نخورده اما ادله ای 

برای اثبات این ادعا وجود ندارد.
فرهاد حمیداوی در برهه کنونی باید به این پرســش پاسخ دهد که آیا 
نظر هــواداران تیمش برای او اهمیت دارد یا خیــر؟ اگر نظر هواداران 
شهرخودرو برای حمیداوی و هیئت مدیره باشگاه دارای اهمیت است 
چرا وقتی هواداران مخالــف جدایی گل محمدی از ترکیب کادر فنی 
تیمش بودند وی با عقب نشینی استراتژیک با این انتقال موافقت کرد؟

هرچند در آن ایام حمیداوی مدعی شــد تحت فشــار وزرای ورزش و 
صنعــت ، معدن، تجارت با این انتقال موافقت کــرده اما در طول این 
مدت هرگز درباره درآمد حاصله از این اتفاق شفاف سازی صورت نگرفت 
در حالی که هواداران به شــدت عالقه مند بودند متوجه شــوند سهم 
شــهرخودرو از این انتقال چقدر بود و تیم آن هــا در این ماجرا چقدر 

درآمد داشت؟
مالک باشگاه شهرخودرو بر این باور است که چون مجموعه شهرخودرو 
خصوصی اداره می شود می تواند هر آنچه خود دوست دارد را پیاده سازی 
کند اما باید به او متذکر شد که شاید مجموعه فعلی برند شهرخودرو در 
مالکیت وی و هیئت مدیره این باشگاه باشد اما مطمئناً امتیاز معنوی 
این باشــگاه متعلق به مردم مشهد است و همان گونه که این باشگاه از 
کمک چند میلیاردی مجموعه مدیریت شهری بهره مند شده و توانسته 
بخش عمده ای از مشکالت خود را حل و فصل کند باید به مردم مشهد 

نیز حق داد که نگران سرنوشت تیمشان باشند!
از بدو ورود مالک جوان شــهرخودرو به مشــهد هیچ اطالع رســانی و 
شفاف سازی روشنی در خصوص نحوه عملکرد مالی مالک این مجموعه 
ورزشی صورت نگرفته است از این رو به نظر می آید نهادهای نظارتی و 
دستگاه های مسئول می بایست با توجه به کمک های بزرگی که به این 
مجموعه صورت گرفته اسناد مالی شهرخودرو را بررسی کنند تا ابهامات 

موجود برطرف شود.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

 تمرین جوکوویچ 
با سرمربی سابق تیم ملی ایران 

ورزش: یوتســا ست کوویچ مربی سرشناس صربستانی والیبال که به 
واسطه سرمربیگری در تیم های نوجوانان و جوانان ایران و موفقیت هایی 
که در دهه 80 کسب کرد، در میان ایرانی ها هم محبوب است، عکسی 
را روی اینســتاگرام خود در کنار مرد شماره یک تنیس جهان منتشر 

کرده است.
نواک جوکوویچ که با صدرنشینی در رنکینگ جهانی تنیس به دوران 
قرنطینه وارد شــده و این روزها مثل دیگر تنیسورهای جهان منتظر 
آغاز دوباره این رقابت هاست، مالقاتی را با ست کوویچ در زمین والیبال 

داشته است.

حیدری راد، بهترین گلر لیگ هندبال رومانی 
ورزش: پس از اینکه لیگ هندبال رومانی با تصمیم مسئوالن این کشور 
به دلیل شیوع ویروس کرونا نیمه کاره ماند و بدون معرفی قهرمان پایان 
یافته اعالم شد، برترین های این مسابقات هم معرفی شدند. در این میان 
ســعید حیدری راد، دروازه بان ایرانی تیم هندبال استوابخارست عنوان 

بهترین سنگربان لیگ 2019-2020 رومانی را به خود اختصاص داد.

بورسیه های ورزش ایران مشخص شدند
ورزش: طبق برنامه کمیته بین المللی المپیک بیش از 1600 ورزشکار 
از 18۵ کشور تا زمان برگزاری بازی های المپیک توکیو مورد حمایت 

کمیته بین المللی المپیک قرار می گیرند. 
از کشــور ایران هم طبق اعالم کمیته ملی المپیک، 10 ورزشکار در 
فهرســت پرداخت IOC قرار گرفتند تا ماهیانه تا المپیک توکیو ۵00 

دالر دریافت کنند.
حسن یزدانی )کشتی آزاد(، محمدعلی گرایی )کشتی فرنگی(، کیانوش 
رستمی )وزنه برداری(، ناهید کیانی )تکواندو(، نوشاد عالمیان )تنیس 
روی میز(، الهه احمدی )تیراندازی(، حسین رسولی )دوومیدانی(، علی 
پاکدامن )شمشیربازی(، نازنین مالیی )قایقرانی( و رزیتا علیپور )کاراته( 
10 ورزشــکار ایرانی هســتند که برای المپیک توکیو بورسیه کمیته 

بین المللی المپیک شدند.

نادال تمریناتش را از سر گرفت
ورزش: رافائل نادال مرد شــماره دو تنیس جهان که به دلیل شیوع 

ویروس کرونا در خانه حضور داشت، تمریناتش را آغاز کرد.
نادال تمرینات خود را در مایورکا و در آکادمی نادال از سر گرفت. وی 
با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی از شروع تمریناتش خبر داد. این 
تنیســور مطرح جهان گفت: من باالخره به کورت برگشتم، از اینکه 
تمریناتم را شروع کرده ام بسیار خوشحالم. من همچنین خوشحالم که 
کودکان می توانند تمریناتشــان را در آکادمی نادال شروع کنند. آن ها 
هم از این موضوع شاد و سرحال هستند و این نکته بسیار مهمی است.

یزدانی: باید شرایطم را برای بازگشت بسنجم
ورزش: ایــن روزها نام رضا یزدانی ملی پوش ســابق نیز به گوش 
می رســد. ظاهراً وسوســه المپیک دوباره به جــان یزدانی افتاده تا 
به تشــک بازگردد. خبر بازگشــت احتمالی رضا یزدانی به تشک را 
نخســتین بار رئیس فدراسیون رســانه ای کرد. رضا یزدانی گفت: 
رئیس فدراسیون درباره بازگشــت من صحبت کرده، بنابراین تمام 
تالشم را می کنم تا بتوانم به تشک کشتی بازگردم. در این خصوص 
نمی خواهم  صحبت کنم ولی باید شرایط مهیا شود تا بتوانم خودم 

را با تمرینات بسنجم و بعد بگویم می توانم بازگردم یا خیر.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

فیلم »مایکل مور« از یوتیوب حذف شد
 فعاالن محیط زیست 

با وال استریت سازش کرده اند
سیما و سینما: »سیاره آدم ها« 
فیلــم »مایکل مور« فیلمســاز 
منتقد دولت آمریــکا، به خاطر 
شکایت فعاالن محیط زیست از 

یوتیوب حذف شد.
به نقل از گاردین، فعاالن محیط 

زیست در بریتانیا، مستند منتشر شــده مایکل مور، فیلمساز جنجالی 
آمریکایی را محکوم کردند و خواستار حذف آن از یوتیوب شدند.

یوتیوب به خاطر نقض کپی رایت یک عکاس محیط زیست بریتانیایی، 
فیلم مستند »سیاره آدم ها« اثر مایکل مور را از صفحه خود حذف کرد.

این مستند که از سوی دانشمندان و فعاالن  آب وهوایی با عنوان محتوای 
نادرســت و گمراه کننده محکوم شده است، حاوی کلیپی از عکس های 
»توبی اسمیت« عکاس محیط زیست بریتانیایی است که بدون اجازه او 
در فیلم استفاده شده است. در پاسخ ، فیلم سازان نقض قوانین استفاده 
منصفانه را تکذیب کردند و منتقدان خود را به سانسور با انگیزه سیاسی 

متهم کردند.
اسمیت پس از اطالع استفاده فیلم مایکل مور از چندین ثانیه فیلم برداری 
از پروژه اش با عنوان» Rare Earthenware« که جزئیاتی از ســفر مواد 
معدنی خاکی کمیاب از مغولستان داخلی است، در ۲۳ ماه می شکایت 

خود را به یوتیوب ارسال کرد.
اســمیت که قبالً در مورد مشکالت و موضوعات انرژی و محیط زیست 
کار کرده، گفت: به هیچ عنوان تمایلی نداشــته که عکس هایش در این 

فیلم استفاده شود.
»جف گیبز« کارگردان »سیاره آدم ها« گفت: در حال مذاکره با یوتیوب 
برای حل این مشکل است تا پخش فیلم را دوباره به یوتیوب بازگرداند. 
وی در بیانیه ای گفت: این تالش برای حذف فیلم ما و جلوگیری از دیدن 
آن توسط عموم مردم، اقدامی آشکار از سانسور توسط منتقدین سیاسی 

فیلم »سیاره آدم ها« است.
وی در ادامه گفت: این، سوءاستفاده از قانون کپی رایت برای حذف یک 
فیلم که گفت وگو و بحث جدی درباره بخش هایی از جنبش محیط زیست 
که با وال اســتریت ســازش کرده انــد را پیش می کشــد، به اصطالح 
»ســرمایه داران سبز« نامیده می شوند. بخشی از فعاالن محیط زیست با 
وال استریت ســازش کرده  اند. مطلقاً هیچ گونه نقض کپی رایت در فیلم 
من وجود ندارد. این تنها تالشی از جانب مخالفان فیلم برای براندازی و 

تضعیف »حق آزادی بیان« است. 
»سیاره آدم ها« به تهیه کنندگی »مایکل مور« و کارگردانی »جف گیبز« 
که از ماه گذشته در یوتیوب منتشر شده، ۸ میلیون بیننده داشته است.

 »خروج« با سه »سینماماشین« تازه 
در تهران اکران می شود
سیما و سینما: فیلم سینمایی 
»خروج« در فرهنگسرای خاوران، 
ورزشگاه تختی و ورزشگاه انقالب 
کرج به  صورت »سینماماشین« 

اکران می شود.
به نقل از روابــط عمومی پروژه 

»سینماماشین«، فیلم ســینمایی »خروج« ساخته ابراهیم حاتمی کیا 
روز پنجشنبه هشــتم خرداد در فرهنگسرای خاوران، ورزشگاه تختی و 

ورزشگاه انقالب کرج در طرح »سینماماشین« اکران می شود.
منوچهر صفرخانی، مدیر اجرایی »سینماماشین« ضمن اشاره به افتتاح 
این طرح در هفت شهر دیگر کشور در روزهای آینده گفت: از دفاتر پخش 
و تهیه کنندگان دعوت می کنم با توجه به ادامه دار بودن ویروس کرونا و 
تعطیلی سالن های سینما، نهایت همکاری را با »سینماماشین« داشته 
باشــند. با بازگشایی سینماها و استفاده ۴۰درصدی از ظرفیت سالن ها، 
آمار فروش فیلم ها قطعاً صدمــه بزرگی خواهد خورد. ضمن اینکه با از 
دســت دادن زمان اکران، تعداد زیادی از فیلم ها در سال جاری به اکران 
نمی رسند و تنها توسعه تعداد سالن ها و افزایش »سینماماشین« می تواند 
چاره موقت وضعیت رکود ســینمای ما در این شرایط باشد. همان طور 
که فروش بلیت آنالین نوعی دیگر از انواع اکران را در این شرایط سخت 

به همه ثابت کرد.
وی افزود: فیلم سینمایی »خروج« ساخته ابراهیم حاتمی کیا که پیشتر 
نیز در طرح »سینماماشــین« در برج میالد به نمایش درآمده بود، قرار 
است روز پنجشنبه هشت خرداد ماه در سه نقطه مختلف شهر از جمله 
فرهنگسرای خاوران، ورزشگاه تختی و ورزشگاه انقالب کرج به نمایش 
درآید. »مهمانخانه ماه نو« نیز دیگر فیلمی است که با سازندگانش توافق 

نهایی انجام شده و به زودی آن را در این طرح نمایش خواهیم داد.
این تهیه کننــده و کارگردان در ادامه با اشــاره به اجرایی شــدن این 
طرح در دیگر نقاط مختلف کشــور نیز گفت: هفته آینده این طرح در 
اســتان های قزوین، اصفهان، فارس، گیالن، مازندران، آذربایجان شرقی 
و خراسان رضوی افتتاح می شــود. اجرایی شدن آن نیز سختی هایی از 
جمله اجاره کردن فضا، آماده ســازی محوطه، نصب پرده بزرگ نمایش، 
خرید تجهیزات با هزینه های بــاالی آن، اخذ مجوزهای الزم و... را دارد 

که امیدوارم با حمایت مسئوالن ذی ربط پروسه اداری آن کوتاه شود.
صفرخانی درباره معضل انحصار در اکران که گریبانگیر بسیاری از صاحبان 
فیلم ها در سال های گذشــته بود، گفت: عدالت در اکران زمانی محقق 
خواهد شــد که تمامی فیلم ها به صورت عادالنه و در همه ســالن های 
سینما که متقاضی نمایش آن اثر هستند، اکران شوند. به نظرم مسئوالن 
ســینمایی باید در این زمینه نظارت کافی داشته باشند که اگر فیلمی 
فروش خوبی دارد نسخه آن به تمامی سینماهای شهرستان ها نیز داده 
شود و سینمادار برای اکران آن پروسه ای طوالنی را طی نکند. پروسه ای 
که معموالً موجب اتمام زمان اکران فیلم موردنظر شــده و این روال با 
نمایش فیلم جدید همچنان ادامه پیدا می کند. متأسفانه تا همین چند 
ماه گذشته وضعیت اکران به صورت کامالً انحصاری اداره می شد؛ فیلمی 
که عده ای دوست داشتند فروش باالیی در گیشه داشته باشد از حمایت 
کامل سینمادارها برخوردار بود. در نقطه مقابل این رویه غیراخالقی نیز، 
فیلم های بسیاری به مهجورترین شکل ممکن روی پرده رفتند که همگی 

با ضرر و زیان فراوانی روبه رو شدند.
وی در پایان گفت: ضمن تشــکر از زحمات مسئوالن سازمان سینمایی 
که همیشــه دلسوزانه مســاعدت کرده اند، امیدوارم از تهیه کنندگان و 
پخش کنندگان نیز حمایت الزم انجام شود تا فیلم ها همزمان با اکران در 
تهران در همه نقاط کشور نیز به بهترین شکل ممکن به نمایش درآیند.

منوچهر صفرخانی پیش از این به عنوان تهیه کننده و کارگردان، ساخت 
چندین فیلم کوتاه و بلند را برعهده داشته است.

سیماوســینما چنــد روز پیش خبــری در 
خبرگزاری هــا تحت عنوان انتشــار نخســتین 
انیمیشــن کاراکتر اصلی همجنس باز توســط 
کمپانی پیکسار منتشر شد. با نگاهی به تولیدات 
قدیمی این کمپانی متوجه می شویم، این خطا و 
ارائه پیامی غلط توسط یک کارتون برای کودکان، 

برای اولین بار اتفاق نیفتاده است. 
انیمیشن سازی تحت عنوان  کمپانی های بزرگ 
شرکت  های رسانه  ای و سرگرمی، پیوسته در پی 
تزریق اندیشــه های مسموم خود به قلب و ذهن 
کودکان و نوجوانان امروز در سراسر جهان هستند. 
 Walt( در این میان، کمپانی والت دیزنی پیکچرز
Disney Pictures( و اســتودیوهای انیمیشــن 
پیکسار) Pixar Animation Studios( به عنوان 
یکــی از زیرمجموعه  های شــرکت والت دیزنی، 
جایگاه ویژه ای داشــته و توانســته اند میلیون ها 
کــودک و نوجوان را طی ســال های متمادی در 

اقصی نقاط زمین به سمت خود جذب کنند. 
یکی از انواع محصوالت پیکسار، انیمیشن های کوتاه 
هستند، انیمیشن هایی که به صورت هنرمندانه در 
عــرض چند دقیقه پیام خود را منتقل می کنند. 
جمعه گذشته کمپانی پیکسار برای نخستین بار 
یک همجنس باز را شخصیت اصلی فیلم انیمیشن 
خود کرد. به گفته کارشناســان، این انیمیشن با 
عنوان »Out«)بیرون( در ادامه فعالیت های جدی 
سینمای آمریکا در تولید محتواهای این چنینی، 
نشــان از جدیت و پیگیری آنان برای قبح زدایی 
همجنس بازی و آشــنایی کودکان بــا آن دارد. 
انیمیشــن »Out« )بیرون( روایت مردی به نام 
»گِرگ« است که تالش می کند پدر و مادرش را 
متقاعد کند تا راضی شوند او با دوست )پسرش( 
»منوئل« راهی شــهر شوند. آشفتگی و پریشانی 
درونی گِرگ زمانی که والدینش او را غافلگیر کرده 
و ســعی در متقاعد کردن او برای ماندن دارند، 
بیشتر می شود. او مدتی سعی می کند تا شواهد 
رابطه همجنس بازانــه اش را از والدینش مخفی 
کند، اما باالخره به این نتیجه می رســد که نباید 
وضعیت خود را از آنان پنهان کند.این انیمیشن 
۹ دقیقه ای محصول پیکسار، در »دیزنی پالس« و 
در بخش »SparkShorts« پخش شد که خالقان 
پیکســار، پروژه های مســتقل خود را در آنجا به 
نمایش می گذارند.»استیون کلِی هانتر« که پیشتر 
فیلم های »در جست وجوی نِمو« و »وال ـ ایی« 
را برای پیکسار ساخته بود، کارگردانی انیمیشن 

»بیرون« را برعهده داشته است.
البته این اولین بار نیســت کــه این کمپانی به 
سراغ شــخصیتی با گرایش متفاوت رفته است . 
در انیمیشن »به پیش )Onward( « که محصول 
پیشــین همین کمپانی پیکسار اســت نیز به 
مضامین همجنس بازی پرداخته شــده اســت، 
اما نقــش کاراکتر همجنس باز فرعــی بود و در 

این مقیاس فیلم جدید»بیــرون»Out« « به آن 
پرداخته نشده بود.

دو فیلم انیمیشن »داستان اســباب بازی۴« و »در 
جســت وجوی دوری« نیــز دارای صحنه هایــی از 
زوج هــای همجنس باز در پس زمینه تصویر بودند و 
همین زمینه ای شــد تا حاال پیکسار با انیمیشنی با 
موضوع کلی و نقش اصلی همجنس باز به میدان بیاید.

گفتنی اســت، پس از اکران انیمیشن »داستان 
اســباب بازی Toy Story( » ۴ ۴( مؤسسه »یک 
میلیون مادر« کمپینی را برای تحریم انیمیشن 
بــه راه انداخت. هــزاران مــادر آمریکایی به این 
کمپین پیوسته و خواســتار جلوگیری از پخش 
این انیمیشن و تحریم آن شدند.»انجمن خانواده 
آمریکا« یک مؤسسه آمریکایی است که هدف خود 
را محافظت از بنیان خانواده در آمریکا اعالم کرده 
و در همین راستا به همجنس بازی، پورنوگرافی و 
سقط جنین اعتراض می کند. این انجمن وب سایت 
مشابه دیگری هم دارد که مخصوص پدران است 
و مردان آمریکایی حامی خانواده، همین اقدام ها 
را برای حفاظت از بچه هایشان پیگیری می کنند. 
مؤسســه خانواده آمریکا پیــش از این به برخی 
دیگــر از آثار دیزنــی مانند »دنیای اســتیونز«، 
» دختران پاورپوف« و »آرتور« به خاطر حمایت از 
همجنس بازها اعتراض کرده است و می گوید: این 
کمپانی جهت گیری های سیاسی را در یک محیط 

دوستار خانواده به  صورت ضمنی می گنجاند.
همان طور کــه در ابتدای این گــزارش عنوان 
شــد، آموزش نکات غیراخالقی و نامناسب برای 
کودکان در انیمیشن های غربی تنها به این موارد 
ختم نمی شود. این آثار که در سطح جهانی مورد 
استقبال قرار گرفته اند و سال هاست ذهن و روح 
کودکان را در اختیار خود گرفته اند، در بیشــتر 

مواقع دارای آموزه های غلط بسیاری هستند. 
این آموزه های غلط را می توان از نظر مضمون به 

چند گروه عمده تقسیم نمود:
خشونت های مختلف با نمادهای انسانی و س

حیوانی، در پوششی از داستان خیر و شر
عادی سازی روابط بین دختر و پسر به ویژه س

در سنین نونهالی و نوجوانی منتهی به بلوغ
ترویج همجنس گراییس
ترویج روابط عاشــقانه و درگیر نمودن س

ذهن کودک در سنین کم با این موضوع
شــاید برخی موارد باال صریــح و بی پرده در اثر 
نمایان نباشد بلکه به  صورتی پیچیده و چندالیه 
زیر رنگ ها و دیالوگ ها نهفته باشــد. در ادامه به 
چند نمونه دیگر از مضامین غلط در این آثار توجه 

خواهیم کرد. 

تبعیض نژادی و نمایش تصاویر #
کلیشه ای از بومی ها 

 بدون تردیــد مباحــث نژادی بســیار زیادی در 

گذشــته در کارتون هــای دیزنی وجود داشــته 
است. این مباحث گاه آن قدر رو و نمایان بوده اند 
که ســازندگان را در ادامه به تغییر و حذف آن ها 
واداشته است. به عنوان مثال در سال 1۹۹۳ یک 
ســال پس از اکران عالءالدین، متن ترانه آغازین 
فیلم تغییر کرد. شعر اصلی تصویری وحشیانه و 
بدبینانه از خاورمیانه را نشان می داد که باید حذف 
می شد. انتقادات زیادی نیز درباره آمریکایی بودن 
تمام شخصیت های اخالقی در فیلم شد در حالی 
که آدم بدها همه لهجه خارجی، چهره ای خنده دار 
و پوستی تیره دارند. به نظر کارشناسان، آموزش 
این میزان نژادپرستی برای کودکان در هر جای 

دنیا نامناسب است.

حتماً بیشــتر خوانندگان نــام کارتون پیتر پن 
را دیــده و قهرمان آن را به یــاد دارند. در میان 
کارتون هــای دیزنی، پیتر پن ســال ها به خاطر 
اظهارات نژادپرستانه سرخپوستان آمریکایی مورد 
انتقاد بوده اســت. در فیلم آن ها با عنوان وحشی 
خطاب شــدند و حتی اصطالح پوست قرمز هم 
به آن ها نسبت داده شــد. برخی از سازندگان از 
نمایــش این تحجر ابراز تأســف کردند و تالش 
کردند بر جهالت همگانــی در دهه 5۰ میالدی 
چیره شوند. در این انیمیشن تایگر لي لي و افراد 
او به صورت وحشــیانه اي رفتار مي کنند. آن ها 
انگلیسي را شکسته صحبت مي کنند. همچنین 
بارها مي شنویم که آن ها با نام وحشي ها خطاب 
مي شوند. مشــخصاً این فیلم لحظات نامناسب 
زیادی دارد. فیلم دامبو که در سال 1۹۴1 ساخته 
شــد، بچه فیل داستان با دســته اي از کالغ ها 
رودررو مي شود، دســته کالغ هایي که به عنوان 
تصویري کاریکاتوري از نژاد آفریقایي- آمریکایي 
پذیرفته شــده بودند. نمونه بارزي از این واقعیت 
این اســت که نام رهبر این کالغ ها در متن جیم 
کرو بــود. اگرچه خیلي ها آن کالغ ها را به عنوان 
شــخصیت هاي مثبت در نظر گرفته اند، چرا که 

آن ها کاراکترهایي هستند که به دامبو کمک هاي 
زیادي مي کنند. انیمیشن بانو و ولگرد محصول 
دیگر دیزني که در ســال 1۹55 ســاخته شده 
اســت نیز گربه هایي را نمایــش مي دهد که با 
لهجه غلیظي صحبت مي کنند و نمایش دهنده 

کلیشه هایي از شخصیت هاي آسیایي هستند.
بدترین متخلف فیلمي به نام ترانه جنوب است که 
در سال 1۹۴6 ساخته شده است. فیلمي که شاید 
بیننده آمریکایي چیز زیادي درباره آن نداند، چرا 
که این فیلم هیچ گاه در آمریکا در نمایش خانگي 
پخش نشد. اگرچه شاید مخاطب آمریکایي یکي 
Zip-a-Dee-Doo- از آهنگ هاي این فیلم به نام

Dah را شــنیده باشد. جالب است که بدانید این 
آهنگ برنده جایزه اسکار بهترین موسیقي در سال 
1۹۴7 شده اســت، اما کل فیلم به دلیل اتکاي 
بیش از اندازه به کلیشه هایي در مورد سیاه پوستان 
و دارا بودن شــخصیت هاي نژادپرست به عنوان 
یکي از نژادپرســتانه ترین فیلم هــاي هالیوودي 

شناخته شده است.

نمایش مواد توهم زا، استفاده از #
دخانیات و مشروبات الکلی 

شاید برایتان قابل باور نباشد که در یک انیمیشن 
صحنه هایــی مربوط به اســتفاده از موادمخدر و 
همچنین نمایش تأثیر آن ها روی انســان دیده 
شــود . اگر به حافظه تصویری خود رجوع کنید 
به تصاویری برمی خورید که به نمایش این چنین 
صحنه هایی مربوط هستند. به عنوان مثال صحنه 
توت جنگلی در انیمیشــن دایناسورهای خوب، 
کاراکترهای این فیلم مشغول خوردن توت های 
جنگلی هســتند که از درخت بر زمین افتاده و 
خشــکیده می شــوند، اما به محض خوردن آن 
شــروع به خنده های ناگهانی کرده، صورتشــان 
دفرمه می شود و خود را در حال پرواز در آسمان 
می بینند و در صحنه بعد هم کامالً نشئه شده اند. 
بله، این فیلم اشاره ای مستقیم به موادمخدر دارد. 
سیاست های فیلم سازی تأکید می کنند استفاده از 
هر ماده مشــکوکی در فیلم های کودکان ممنوع 
است، اما این یکی از کارتون های دیزنی است که 
چارچوب ها را رعایت نکرده و حالت های نشئه گی 
را به طور علنی نشان می دهد. مورد دیگر مربوط 
به کارتون مشهور دامبو فیل پرنده است. در این 
انیمیشن ما صحنه مست شدن دامبو را به وضوح 
داریم. اگر به عنوان یک بزرگســال کارتون های 
دیزنی و به خصوص کارتون دامبو را دیده باشید 
متوجه می شوید بسیار عمیق تر از چیزی است که 
در کودکی مشــاهده کرده بودید و دیگر برایتان 
تنها یک فیل با گوش های بزرگ نیســت. وقتی 
که اهالی ســیرک بین دامبو و مــادرش فاصله 
انداخته اند او به گریه می افتد و این بســیار برای 
بیننده ناراحت کننده است. دوستش تیموتی که 

یک موش کوچک اســت او را دلداری می دهد و 
وقتی می بیند دامبو از شــدت گریه به سکسکه 
افتــاده از او می خواهــد که کمی از آب بشــکه 
بنوشد و چند ثانیه نفســش را در سینه حبس 
کند تا سکسکه اش بند بیاید، اما هر دو بی اطالع 
هستند که محتویات بشکه آب نیست و هر دو از 
خود بی خود می شوند. آن ها در توهماتشان یک 
دســته فیل صورتی را در حال خواندن و نواختن 
و رژه رفتــن می بینند. جالب اینکه هر چند این 
صحنه مناســب هر سن و سالی نیست، اما هنوز 
به عنوان یکی از صحنه های خاطره انگیز در میان 

کارتون های دیزنی به شمار می آید.
آلیس در ســرزمین عجایب اثر دیگری است که 
در نگاه اول یکــی از کودکانه ترین کتاب ها برای 
مخاطب این رده سنی است. اگر کمی به حافظه 
خود رجوع کنید حتماً حضور موجودات عجیب از 
جمله هزارپای قلیان کشی که آلیس را به سوی 
گرفتن تصمیمات وحشتناک سوق می داد را در 
این کارتون به خاطر خواهید آورد. یا هنگامی که 
آلیس برای کمک به آدم برفی می رود، موجودی 
اســفنجی او را به خوردن یــک گاز از قارچ خود 
ترغیب می کند که این امکان را به او می دهد که 
بزرگ تر از یک غــول یا کوچک تر از یک مورچه 
باشد که این بیشتر شبیه به یک ماده توهم زا به 

نظر می رسد.

ساخت تصور غلط از روابط عاشقانه #
برای دختران و ارائه کلیشه های جنسیتی 

بدون شــک کارتون هــای والت دیزنــی یکی از 
متهمان ردیف اول در ســاخت کلیشه های غلط 
جنسیتی هستند. در بیشتر این کارتون ها دختران 
موجوداتی بدبخت دربند و گرفتار و ناتوان هستند 
که سال های سال در انتظار آمدن یک منجی که 
معموالً شاهزاده ای سوار بر اسب است، نشسته اند. 
اما این کلیشــه ها تنها به اینجا ختم نمی شود، 
به عنوان مثال با نگاهی به انیمیشــن دیو ودلبر 
پی می برید که اوضاع بدتر از این حرف هاســت. 
یکی از دالیل موفقیت این انیمیشن این بود که 
داستان پیچیده عاشقانه میان دیو و دلبر توانست 
قلب های زیادی را تسخیر کند. برخالف بسیاری 
از افســانه ها، قهرمانش یــک موجود نفرت انگیز 
اســت. در آغاز فیلم می بینیم که تعدادی گرگ 
در تعقیب پدر بل هســتند. موریس به ســرعت 
به قلعه دیو پناه می برد. او غرشــی به مرد بیچاره 
می کند. پیش از آنکه وی را با خشــونت به درون 
ســلول بیندازد، بل برای نجات پدر سر می رسد 
و از دیــو می خواهد پدرش را که بیمار اســت از 
زندان آزاد کند و او تنها به این شرط اجازه بیرون 
آمدن دارد که جایش را در زندان با دخترش بل 
عوض کند. گروگان گرفتن یک قهرمان زن توسط 
یک مرد، شــروعی ناخوشــایند برای هر فیلمی 
است چه رسد به اینکه یک فیلم کودکانه باشد. 
با این حال عالقه ای میان آن دو شــکل می گیرد 
و برخالف دیگر آثار دیزنی آن را کامالً آشــکار و 
صادقانه نشان می دهد، اما این ممکن است پیام 
اشتباهی را به کودکان منتقل کند. در مورد دیگر 
آثار می تــوان به کارتون عالءالدین اشــاره کرد. 
جعفر یکی از شــرورترین شخصیت هایی است 
که کارتون های دیزنی تاکنون خلق کرده اســت. 
نه تنها جنی و سلطان را زندانی می کند بلکه سعی 
می کند خود را به جاسمین نزدیک کند. صحنه 
اغواگری و بوسیدن جعفر توسط جاسمین برای 
آنکه حواســش را از ورود عالءالدین پرت کند از 
نظر بسیاری از خانواده ها مناسب کودکان نیست. 
ایده به زنجیر کشیدن جاسمین و ازدواج اجباری 
با مردی مسن به جای کسی که او دوستش دارد، 
بسیار ناراحت کننده است، اما خوشبختانه چندان 
به چشــم بچه ها نمی آید. عالءالدین برای نجات 
پرنســس می آید و همه چیــز را از کنترل جعفر 

خارج می کند.
تهدیدهای گسترده در حوزه کودکان و نوجوانان 
بســی بیش از موارد باالســت و تنهــا به  عنوان 
نمونه و اشــاره به برخی المان هــا در میان انبوه 
هجمه هــای وارده به ذهن ها و قلب ها پرداختیم. 
پرسش نخست اما چگونگی مقابله با این یورش 
همه جانبه و هدفمند است و اینکه نهادهای دولتی 
و حاکمیتی کشور چه وظیفه  خطیری در کمک 

به خانواده ها دارند؟

برش

حوزه  در  گسترده  تهدیدهای 
بیش  بسی  نوجوانان  و  کودکان 
تنها  و  از موارد ذکر شده است 
به  عنوان نمونه و اشاره به برخی 
المان ها در میان انبوه هجمه های 
قلب ها  و  ذهن ها  به  وارده 
اما  نخست  پرسش  پرداختیم. 
یورش  این  با  مقابله  چگونگی 
و  است  هدفمند  و  همه جانبه 
اینکه نهادهای دولتی و حاکمیتی 
کشور چه وظیفه  خطیری در کمک 

به خانواده ها دارند؟

پیمان جبلی مطرح کرد

بودجه برون مرزی صداوسیما یک سوم شده است!
سیما و سینما: پیمان جبلی، معاون برون مرزی صداوسیما 
ضمن تشریح بخشی از مشکالت مالی این معاونت، در زمینه 
تعدیل اجباری نیرو، عنوان کرد: تعداد خبرنگاران برون مرزی 

این سازمان از ۲۰۰ نفر به زیر 5۰ نفر رسیده است!
پیمــان جبلــی در گفت وگــو با 
خبرنگار مهر با اشاره به مشکالت 
معاونــت  بودجــه ای  و  مالــی 
برون مــرزی صداوســیما که این 
و  بوده  گیرشــان  گریبان  سال ها 
موجب شــده کمتر بتوانند سراغ 
کارهــای تولیدی برونــد، بیان کرد: بــرای تولید نیاز به 
هزینه های ســنگین اســت که چنین بودجــه ای واقعاً 
در اختیــار ما نیســت. ما حتــی برای تأمیــن، خرید و 
آماده سازی سریال های خارجی برای پخش هم با مشکل 

مواجه هستیم.
وی دربــاره دوبله آثار ایرانــی در کانال های کردی، عربی 
و دیگر شــبکه های برون مرزی، اظهار کرد: ما حتی برای 
زبان گردانی سریال های ایرانی هم مشکل داریم. مشکل از 
اینجاســت که منابع تأمین کننده بودجه ارزی صداوسیما 
حدود چند ســال است که با مشــکل جدی مواجه شده 
است. هر چند من صالح نمی دانم به جزئیات اشاره کنم، 
ولی به نظر می رسد این مشکالت هیچ ارتباطی با کمبود 

منابع مالی نداشته باشد!

امیدوارم تعمدی در کار نباشد!#
این مدیر ارشد سازمان صداوســیما ادامه داد: ما می بینیم 
که بودجه های بسیار نجومی و بزرگ در اختیار پروژه ها قرار 
می گیرد، نه در صداوســیما بلکه حتی در بیرون از سازمان 
یعنی به طور مثال برای رســانه ای شــدن موضوع کرونا در 
کشــور ببینید رســانه هایی غیر از صداوسیما چقدر بودجه 
گرفتنــد. پس بودجه ارزی و ریالی کم نیســت، آنچه به ما 
ضربه می زند نگاه های غلطی است که در دستگاه های حاکم 

وجود دارد. امیدوارم تعمدی وجود نداشته باشد و این رویکرد 
نهادهایی مثل دولت و بانک مرکزی حاصل بدفهمی باشد.

جبلی با اشاره به مشکالتی که موجب شد پخش الکوثر نیز 
قطع شود، بیان کرد: ما تاکنون با چنگ و دندان اوضاع را نگه 
داشته ایم، اما وقتی به طور مثال هزینه یک ماهواره چند ماه 
انباشته می شود به طور طبیعی پخش شبکه متوقف می شود.

وی درباره نمونه ای از این هزینه ها که به تازگی خبرســاز  شده 
است، عنوان کرد: شبکه الکوثر برای 6 ماه باید 15۰هزار دالر به 

یوتل ست بپردازد. صداوسیما باید ارز را از دولت بگیرد و پرداخت 
کند .

ناگزیر به سمت کارهای کم تأثیر می رویم!#
جبلی با اشــاره به تأثیر این مشــکالت در شــرکت های 
زبان گردانی مرتبط با ایــران در منطقه تصریح کرد: غیر 
از این ها ما برای شــرکت های تولیدی یا زبان گردان برای 
شــبکه سحر اردو و کردی یا آی فیلم عربی به بودجه نیاز 
داریم. بسیاری از این شرکت ها در منطقه به خاطر ما ایجاد 
شده اند و به این شرکت ها هم بدهی داریم. این شرکت ها 
در نقــاط مختلف مثل ترکیه، جمهوری آذربایجان و دیگر 
کشورها هستند و به دلیل همین بدهی های سنگین نابود 
شــده اند، بنابراین کار تأمین ما متوقف شده و ناگزیر باید 

به کارهای کم تأثیر رو بیاوریم.
معاون برون مرزی صداوســیما در پایان تصریح کرد: در 
همه حوزه های خبر، مستند و... با مشکل مواجه شده ایم. 
بیش از ۲۰۰ خبرنگار در شــبکه های برون مرزی ســیما 
داشــتیم که امروز تعدادشــان به زیر 5۰ نفر رســیده  و 
مجبور شــده ایم آن ها را تعدیل کنیم. بودجه ما در طول 
6 سال گذشته به تدریج کمتر شده و به یک سوم رسیده 
اســت. بودجه ارزی ای هم که تا اینجا در سال ۹۹ تزریق 
شده، کمتر از یک چهارم بودجه ارزی معاونت برون مرزی 

در سال ۹۳ بوده است!

چهره خبر

رواج مضامین نامناسب اخالقی، کلیشه های جنسیتی و نژادپرستانه در انیمیشن های غربی ادامه دارد

حمله هالیوودی به دنیای کودکان
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