
گوشت های خورشت هم مال »ویلموتس«!
هرچند »ویلموتس« سرمربی سابق تیم ملی 
کشورمان مدت ها پیش کشورمان را ترک و 
قراردادش را فســخ کرده است، اما حواشی 
مربوط به قرارداد عجیب و غریب او همچنان 
سوژه فضای مجازی است و کاربران، مدیران 
فدراسیون فوتبال را بابت انعقاد این قرارداد 
با مربی بلژیکی، ســرزنش می کنند. »علی 
کریمی« هــم در واکنش به باال گرفتن انتقادها از مدیران فوتبالی کشــورمان، 
توییت منتشر شده توسط فریور خراباتی- روزنامه نگار حوزه طنز- را در استوری 
اینستاگرامش بازنشر کرده است. در متن این توییت  آمده: »قرارداد ویلموتس با 
تیم ملی یه جوریه که می تونه بیاد در خونه تک تک مارو بزنه، گوشــتای توی 

خورشتو بخوره و بره!«.

از آشوب تا شورش
رضا ســراج، کارشناس مسائل راهبردی در 
کانال تلگرامی خود نوشت: »بحران در آمریکا 
در مرحله آشــوب قرار دارد و این احتمال 
وجــود دارد که وارد مراحل اغتشــاش و یا 
حتی شورش گردد. معموالً در مرحله آشوب ، 
انسجام مشاهده نمی شود. چنانچه رفتارهای 
نامنسجم در مرحله آشوب، منسجم شده و 
با سازماندهی دامنه وسیع و گسترده ای پیدا کند به اغتشاش می انجامد. رفتارهای 
وحشیانه پلیس ایاالت متحده از یک سو و انباشت مطالبات اجتماعی از سوی دیگر، 
عبور بحراِن آشــوب در آمریکا و تبدیل آن به اغتشاش را بسیار محتمل می سازد 
و در عین حال با توجه به وجود ســالح زیاد، مشکالت اجتماعی حاد و همچنین 

قطب بندی شدید هویتی، وقوع شورش را نیز متصور می سازد«.

نبرد نابرابر رسانه ای
وحید یامیــن پور، مجــری تلویزیون و 
تحلیلگر سیاسی در توییتر خود از قطع دو 
شبکه برون مرزی خبر داد و ابراز امیدواری 
کــرد که دولت در تخصیص بودجه برای 

جلوگیری از این موارد تعلل نکند. 
یامین پور در توییتر نوشــته است: »در 
روزهــای اخیر دو ماهواره یوتل ســت و 
پاک ســت، شــبکه الکوثر و کانال اردوی شبکه سحر را به دلیل عدم تسویه 
بدهی انباشت شده، قطع کرده اند. به این ترتیب در این نبرد نابرابر رسانه ای بی 
دفاع تر از پیش شده ایم. امیدوارم دولت در تخصیص بودجه ارزی تعلل نکند«.

بازگشت مجلس به رأس امور
سید نظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران 
در مجلس، در واکنش به طرح شفافیت آرای 
نمایندگان کــه اصلی ترین مطالبه کاربران 
فضای مجازی از مجلس یازدهم محسوب 
می شود، در توییترش نوشت: »بنده شخصاً 
مدافع شــفافیت آرای نمایندگان بی هیچ 
تبصره ای هستم و در درازمدت آن را ضامن 
ورود نمایندگان شجاع و سالم به پارلمان و بازگشت مجلس به رأس امور می دانم 
منتها برخی معتقدند طرح شفافیت باید مفاد اصل 69 قانون اساسی در جلسات 

غیرعلنی مجلس در شرایط اضطرار را هم در نظر بگیرد«.

 مجید تربت زاده 12 خردادماه بــود که نام اپراتور 
»رایتل« یکباره ســر زبان ها افتاد و هشتگ مربوط به 
نام این اپراتور تلفن همراه، تبدیل به یکی از ترندهای 
توییتر فارسی شد. ماجرا از این قرار بود یکی از کاربران 
توییتر که خودش را یک هکر حرفه ای معرفی می کرد، 
ادعای ســرقت اطالعات خصوصی 12 میلیون نفر از 
مشــترکان رایتل را مطرح کرده بود. این هکر مدعی 
بود که تنها خواســته اش از رایتل پنج بیت کوین بوده 
تا اطالعات کاربران را به آن ها پس دهد، اما رایتل زیر 
بار پرداخت این پنج بیت کوین نرفته اســت. این هکر 
هم پس از ممانعت رایتل از پرداخت، برای فروش دیتا 
از طریــق اینترنت به مبلغ یک هــزار دالر اقدام کرده 
است. رایتل البته همان زمان به طور جدی ماجرای لو 
رفتن اطالعات خصوصی کاربرانش را تکذیب کرد، اما 
حاال که حدود یک هفته از آن زمان می گذرد، مشخص 
شده که آقای هکر اطالعات حداقل 5/5 میلیون نفر را 

در اختیار دارد.

سال #94
در اطالعیــه رایتل در ارتباط با هک شــدن اطالعات 
مخاطبانش آمده بود: »تاکنون هیچ مســتندی به جز 
9 رکورد منتشر شده مبنی بر دزدیده شدن اطالعات 
5/5 میلیون مشــترک این اپراتور بدست نیامده است 
که نتیجه بررسی این 9 رکورد نشان می دهد 6 رکورد 
بســیار قدیمی بوده )ســال 9۴ و پیش از آن( و عماًل 
این مشــترکین دیگر در شبکه رایتل فعال نیستند. از 
تعداد دیتای اعالمی ســه رکورد فعال است که نشان 
می دهد اطالعات مورد بحث بســیار قدیمی است. در 
بررسی ها مشخص شده است احتمال سرقت اطالعات 
برخط این اپراتور وجود ندارد و رایتل از پروتکل های آفتا 
و ماهر استفاده می کند و این پروتکل ها در حال حاضر 
تشدید شده است. حدس اصلی رایتل در خصوص نشر 
اطالعات توسط منشــأ انسانی است که در سال 9۴ و 

پیش از آن رخ داده است«.
رایتل عالوه بر این، از رسانه ها خواسته بود جلو انتشار 
اخبــار مربوط به این ماجرا را بگیرند. این اپراتور تلفن 
همــراه همچنین قــول داده بود کــه در صورت درز 
اطالعات حتی یک کاربر، برای جبران خســارت اقدام 

خواهد کرد.
ایــن تمام اطالعاتی بود که شــرکت رایتل در اختیار 
رسانه ها و خبرنگاران قرار داد و باوجود اصرارهای مکرر 
خبرنگاران حوزه فناوری، این شرکت هرگز حاضر نشد 
توضیحات بیشتری ارائه دهد. به همین خاطر از همان 
زمان فرضیه های جورواجور و بعضاً عجیب و غریبی در 
ارتباط با ماجرای پرحاشیه درز اطالعات کاربران رایتل 

در فضای مجازی منتشر شد.

فقط 5/5 میلیون نفر#
از آن جایی که هیچ داده رســمی ای در اختیار رسانه ها 
نیست، مجبوریم ماجرای هک شدن سرورهای امنیتی 
رایتل را از طریق حدس و گمان های مجازی پیگیری 
کنیم. محمد جرجندی، یکی از فعاالن فضای مجازی 
است که از ابتدای ماجرا، در جریان جزئیات این اتفاق 
قرار داشت. این فعال مجازی در مصاحبه اش با باشگاه 
خبرنگاران جوان، اعالم کــرده که آقای هکر چندین 
ایمیل برای او ارســال و مدارکی را رو کرده که نشان 
می دهد اقدام محافظتی از سوی رایتل صورت گرفته 
اســت. به این خاطر که هکر در ابتدا به اطالعات 12 
میلیون نفر دسترسی داشته، اما پس از رسانه ای شدن 
ماجرای هک شدن رایتل، بالفاصله دسترسی آقای هکر 
به بخشی از اطالعات از دست رفته و فقط اطالعات 5/5 

میلیون کاربر در اختیار او مانده است. 
این یعنی هکر از دو ماه پیش به اطالعات دسترســی 
داشــته و رایتل هم بالفاصله پس از متوجه شدن این 
موضوع، ســعی کرده جلو او را بگیرد، اما کارشناسان 
امنیتی ایــن اپراتور فقط توانســته اند حدود نیمی از 

اطالعات سرقت شده را برگردانند.
هرچند مشــخص می شــود که رایتل در جریان هک 
شــدن اطالعات مخاطبانش با آن ها کامالً رو راســت 
نبوده و در ابتدا هک شدن اطالعات را تکذیب کرده، اما 
هنوز مشخص نیست که اطالعاِت سرقت شده توسط 
هکر ناشناس مربوط به چه زمانی است. رایتل می گوید 
این اطالعات مربوط به پنج سال پیش است و اطالعات 
سوخته محسوب می شود، اما هکر مدعی است اطالعات 
کامالً جدید بــوده و در نهایت به دو ماه پیش مربوط 

می شود.

حفره های امنیتی#
این موضوع تنها تناقض موجود در پرونده هک شدن 
اطالعات کاربران رایتل نیست. اپراتور رایتل برای آنکه 
سیستم امنیتی اش زیر سؤال نرود، می گوید اطالعات از 
روی سیستمش دزدیده شده و اصالً هک شدنی در کار 
نیست، اما هکر می گوید به وسیله شناسایی باگ های 
امنیتی موجود در سیستم محافظتی رایتل، توانسته به 

اطالعات دست پیدا کند. 
هرچند برای روشن شــدن این موضوع باید همچنان 
منتظر بمانیم تا ابعاد جدید ماجرا رو شود، اما با توجه به 
اینکه ادعا شده 12 میلیون رکورد وجود داشته که فقط 
5 میلیون برداشت شده، می توان نتیجه گرفت که این 
اطالعات از طریق اینترنت یا همان حفره های موجود در 

سیستم امنیتی رایتل لو رفته است.

استخدام هکرها#
کارشناسان حوزه امنیت دیجیتال می گویند مشکالت 
فنی موجود در یک سیســتم را می تــوان حل کرد، 
اما مشکل اینجاســت که نمی توان از تمام مشکالت 
یک سیســتم مطلع شــد. به همین خاطر است که 
مؤسســه های بزرگ در سرتاســر دنیا برای اطالع از 
این مشکالت، جایزه های کالنی برای هکرهایی که به 
سیستم امنیتی شــان نفوذ کنند قرار می دهد و از این 

طریق امنیت خودشان را تأمین می کنند. 
برخی مؤسسه ها هم با مراکز تخصصی امنیتی قرارداد 
می بندند و امنیت اطالعات کاربرانشان را به یک شرکت 

خصوصی واگذار می کنند.
با وجوداین بازهم ممکن است حفره های امنیتی به طور 
روزانه روی سیستم های دیجیتال ایجاد شود به همین 
خاطر الزم است به صورت دوره ای، اقدام هایی مثل به 
کار گرفتن هکرها برای نفوذ به سیستم امنیتی، توسط 

اپراتورها انجام شود. 
خطرات افشــای اطالعات ممکن است در مدت زمان 
کوتاه خود را نشان ندهند و مشترک را تهدید نکنند، اما 
برای مثال یک فرد می تواند با سوءاستفاده از اطالعات 
یک اپراتور خود را به جای یک مشــترک معرفی کند 
و اقدام های ســودجویانه را انجام دهد. اخاذی از کاربر 
و اســتفاده تبلیغاتی از اطالعات مشترکان نیز از دیگر 
مخاطراتی است که کاربران یک اپراتور که دچار هک 

اطالعاتی شده اند را تهدید می کند.
با این حال درز و نشت اطالعات که این روزها گریبان 
رایتل را گرفته اســت، در سرتاســر دنیا یک موضوع 
محســوب می شود و هر سال بیشــترین میزان نشت 
اطالعاتی در آمریکا اتفاق می افتد. هرچند با هربار درز 
اطالعات، شــرکت مذکور تا مدت ها تحت تأثیر ماجرا 
قرار می گیرد، اما معموالً این گاف های امنیتی پس از 

مدتی به فراموشی سپرده می شوند.
با تمام این تفاسیر همچنان باید منتظر بمانیم تا ببینیم 
قصه پرحاشــیه و درز اطالعات رایتل، پس از رو شدن 

ابعاد جدیدش به کجا ختم می شود.

شبکه های اجتماعی علیه ترامپ

قدس زندگی: بحران نژادپرستی در آمریکا این روزها به قدری باال گرفته که 
خیلی ها از آن به عنوان بزرگ ترین موج نارضایتی در ایاالت متحده یاد می کنند. 
افزایش اعتراض های  مردمی در سرتاسر آمریکا فقط بخشی از بحرانی است که 
گریبان ترامپ را گرفته و از طرف دیگر موجی منفی علیه او در فضای مجازی 
هم به راه افتاده که بر اساس پیش بینی بسیاری از کارشناسان، می تواند آینده 

سیاسی ترامپ را برای همیشه نابود کند. 
اصلی ترین تنش مجازی ترامپ، با شبکه اجتماعی توییتر است. تنشی که در 
پی حذف یکی از پست های خشونت آمیز ترامپ در این شبکه اجتماعی آغاز 
شد و کار را به جایی رساند که رئیس جمهور آمریکا، توییتر و سایر شبکه های 

اجتماعی را تهدید به ایجاد اخالل در روند کارشان کرد.
هرچند شــبکه های اجتماعی در ابتدا در مقابل رئیس جمهور آمریکا کوتاه 
آمدنــد، اما بعد از بــاال گرفتن اعتراض ها در آمریکا، بــا حذف یکی دیگر از 
پســت های ترامپ، یک بار دیگر با رئیس جمهور کشورشان سر ناسازگاری 

برداشتند. 
شرکت های توییتر، فیس بوک و اینستاگرام به طور همزمان ویدئوی کمپین 
دونالد ترامپ درباره شهروند کشته  شده آفریقایی آمریکایی را از صفحات خود 
حذف کرده اند. براساس اطالعات بدست آمده، این عمل از سوی شرکت ها با 

استناد بر شکایت های متعدد درباره قانون کپی رایت صورت گرفته است.
ویدئو منتشــر شده نمایانگر تصاویری از اغتشــاش ها و تظاهرات پس از 
مرگ شــهروند رنگین پوست است و در آن دونالد ترامپ سخنان خود را 
مطرح می کند. هنوز مشخص نیست دقیقاً کدام یک از تصاویر نشان داده 
شده شــامل کپی رایت می شده اند، اما بر اساس گفته های یکی از وکالی 
کالیفرنیا این قانون برای تمامی پلتفرم هایی که ویدئو در آن منتشر شده 

صدق می کرده است.
جک دورسی، مدیرعامل توییتر اعالم کرده علت حذف محتوای بارگذاری شده 
جدید از توییتر، دریافت شکایت های متعدد از صاحب تصاویر موجود در ویدئو 
بوده است و آن ها فقط بر اساس قوانین پیش رفته اند. در ادامه فیس بوک نیز 
اظهاراتی مشابه را اعالم کرده و در صحبت های خود خبر از شکایت های متعدد 

صاحب اثر داده است.
ویدئو منتشر شده از سوی ترامپ همچنین در یوتیوب بارگذاری شد و تعداد 
بازدید از آن به همراه آمار فیس بوک به 1.۴ میلیون نفر رســید. مســئوالن 
یوتیــوب اما تا کنــون زیر بار حذف کردن این فیلم نرفته اند و در پاســخ به 
انتقادهای مردم اعالم کرده اند که ویدئو بارگذاری شده در یوتیوب با نمونه قرار 
داده شده در دیگر صفحات مجازی فرق داشته و ظاهراً قسمت هایی که شامل 

حقوق چاپ می شده اند در این نمونه وجود نداشته اند!
با وجوداین به نظر می رسد بزرگ ترین شبکه های اجتماعی جهان که آخرین 
سالح ترامپ برای مقابله با رسانه های رسمی محسوب می شدند هم از دست 
او خارج شــده اند و رئیس جمهــور آمریکا در روزهای منتهــی به انتخابات، 

بحرانی ترین روزهای زندگی سیاسی اش را پشت سر می گذارد.

 مجازآباد
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ورزشورزش
یزدانی: با خوشرنگ ترین مدال خداحافظی می کنم

تا 2024 برنامه ریزی کردم

دروازه بان پرسپولیس برای حضور در آنتورپ منع قانونی ندارد

 فعال شدن 
بند فسخ قرارداد بیرانوند

 گفت وگو با امیررضا مافی، منتقد سینما درباره دالیل بی توجهی سینماگران به واقعه 15 خرداد 

فیلم سازان ما عافیت طلب شده اند

مثل برگی مچاله در تابستان
داشتم می آمدم روزنامه، در آفتاب داغ جمعه خردادی.

این جور روزها، یعنی همین روزهایی که آفتاب حاکم بالمنازع خیابان های شهر 
می شود، حتی کمی سایه می تواند خیلی ارزشمند باشد و کاری می کند که از 
حکومت آفتاب داغ به حکومت سایه های دلپذیر پناه ببریم هرچند امپراتوری 

سایه ها به وسعت امپراتوری آفتاب نباشد.
انگار آفتاب کاری می کند که ســایه ها آب بروند و ما قدرشان را بیشتر بدانیم 

اصالً هر چیزی که کم باشد ارزشش بیشتر می شود.
من که فکر می کنم فراوانی بی تفاوتی در پی دارد همین آب را نگاه کنید، وقتی 
فراوان است قاعده کلی بر این است که آن را دست و دلبازانه مصرف می کنیم، 
ولی وقتی همین آب کم می شــود و مثــالً در بیابانی با مقدار کمی آب گیر 

می کنیم، حواسمان هست که چگونه و چه مقدار آن را مصرف  کنیم.
این را گفتم تا به این برســم که در این آمدن و لذت بردن از سایه ها چشمم 
افتاد به برگ هایی که هنوز بهار تمام نشده از درخت های در مسیر، ریخته بودند 
روی آسفالت داغ و خشک و مچاله شده بودند. انگار پاییز رسیده بود اما کو ما 

و کو پاییز و البته برخورد پاییز با برگ های درختان به شکلی شاعرانه است.
یعنــی آن ها را رنگ به رنگ می کند و آن وقت دستشــان را می گیرد و یکی 
یکی پروازشان می دهد تا دور خودشان کمی بچرخند و آن وقت فرود بیایند 

و زمین را زیباتر کنند.
اما ریختن برگ درختان در تابستان و بهتر است بگویم از دست آفتاب داغ اصاًل 
شاعرانه نیست. انگار آفتاب با شدت هر چه تمام به برگ ها تابیده است و برگ ها 

هم دیگر کم آورده اند و ریخته اند.
همیشــه با خودم فکر می کنم برگ هایی افتاده اند که به دلیلی کم آورده اند و 
آفتاب سوزان را تاب نیاورده اند. ما آدم ها هم گاهی به سرنوشت برگ ها دچار 
می شــویم. در تابش آفتاب داغ زندگی گاهی کــم می آوریم و می ریزیم. فکر 
می کنم آدم هایی از درخت زندگی می ریزند که خودشان را برای روزهای سخت 
و داغ آماده نکرده اند. با خودشــان فکر نکرده اند روزهای داغ هم در راه است و 
باید یاد بگیرند که سختی و داغی زندگی را تاب بیاورند تا مثل برگ فرو نیفتند 
و مچاله نشوند. همه زندگی روزهای معتدل بهار نیست، گاهی هنوز تابستان 
نشده همه چیز تغییر می کند و زندگی سخت می شود پس باید به هر شکلی 

شده است زندگی را تاب بیاوریم.

عالیشاه در گفت و گو با قدس:

 دنبال قهرمانی 
بی حرف و حدیث  هستیم

روایت مجازی

حکایت امروز

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

با افشاگری تاج در مورد مرکز فرهنگی ایران - هلندبا افشاگری تاج در مورد مرکز فرهنگی ایران - هلند

 پرونده»ویلموتس«  پرونده»ویلموتس« 
 وزیر را به مجلس می کشاند وزیر را به مجلس می کشاند

جزئیات افشای اطالعات 5/5 میلیون مشترک رایتل

 حفره امنیتی یا عامل انسانی؟
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حمیدرضاعرب: امیدعالیشاه را بازیکنی بی حاشیه و 
در خدمت تیم می دانند که هرگاه مربیان نیازش دارند 
با تمام وجــود در ترکیب تیمش ایفای نقش می کند. 
عالیشــاه در حالــی که چیزی به شــروع دوباره لیگ 
باقی نمانده قهرمانی را حق واقعی پرسپولیس می داند 
و بر این باور اســت که تیمش باید به این عنوان دست 
یابد. گفت و گو با بازیکن محجوب باشگاه پرسپولیس 

از همین نقطه آغاز می شود.

باید دوباره شروع رقابت های س به نظر می رسد 
لیگ برتر را جشن بگیریم. خیلی ها منتظر آغاز 
دوباره رقابت  ها بودند که حاال زمانش رســیده 

است.
در روزهایی که هنوز مجوز شروع رقابت های لیگ برتر 
صادر نشــده بود خیلی از تیم ها بــه دنبال قطع لیگ 
بودند. اگر آن اتفاق رخ می داد و لیگ تعطیل می شد با 
هر متر و معیاری ما شایسته قهرمانی بودیم. به هرحال 
اما حاال لیگ قرار است شــروع شود واین خبر خوبی 

است برای ما.

چرا؟س
چون دیگر می توانیم حقمان را در زمین بگیریم و حرف 
وحدیثی برای قهرمانی باقی نماند. می توانیم با پیروزی 
مقابل رقبایمان به قهرمانی لیگ برســیم. این برای ما 
مهم اســت که بدون حرف و حدیث قهرمان شــویم. 
بی صبرانه منتظر شروع رقابت های لیگ برتر هستیم و 
آرزو می کنیم لیگ بدون هیچ کم و کاستی شروع شود. 

فکر می کنی آن قدر خوب تمرین کرده باشید س
که در شــروع دوباره رقابت ها بتوانید با بردهای 

پی در پی صدرنشینی را حفظ کنید؟
ما از خودمان مطمئن هســتیم. پیــش از اینکه لیگ 
تعطیل شــود هم نشــان دادیــم که تیم بــا برنامه و 
هدفداری هســتیم و برای رسیدن به بلندترین جایگاه 
لیگ برتــر تالش می کنیم. ما قبــل از اینکه ماجرای 

کرونــا رخ دهد با فاصله امتیــازی قابل توجه در صدر 
جدول بودیــم. االن هم مطمئن باشــید با تمام توان 
وارد رقابت می شویم و اجازه نمی دهیم صدرنشینی ما 

بــاال تهدید شــود. شک نکنید پرسپولیس آن 
می ماند و چهارمین قهرمانی اش 

تقدیم هواداران می کند.  را 
هوادارانمان  به خاطــر  ما 
لحظه ای عقب نمی کشیم. 
ما میلیون ها هوادار داریم 
و وظیفه مان این اســت 
که برای خواســت آن ها 
بجنگیــم. مطمئناً برای 
آن ها وارد لیگ می شویم 

و بهتریــن نتیجه ممکن را 
قهرمانی  چهارمین  می گیریم. 

در راه است.

تو در تهران ماندی س
یا به شمال کشور سفر 

کردی؟ 
من مسافر شمال شدم تا در 
کنار خانــواده وارد قرنطینه 
شوم. با این حال تمریناتم را 
به صورت فردی دنبال کردم 
و شــرایطی به وجود آمده بود 
کــه تصمیم گرفتم به شــمال 
بروم. اتفــاق خاصی هم نیفتاد و 
خدا را شکر همه صحیح و سالمت 
هســتیم. امیدوارم مردم کشورم هم 
بتوانند مسائل بهداشتی را به خوبی 
رعایت کنند تا وضعیت همه ما بهتر 
شود و دوباره همگی به زندگی عادی 
برگردیم و از سوی دیگر مسابقات لیگ 

را تجربه کنیم.

ندارند س دوست  اصاًل  باشگاه ها  برخی 
لیگ برگزار شود.

بله من هم در جریان این موضوع هســتم 
اما باید به این نکته اشــاره کنم که هنوز 
متوجه نشدم دلیل واقعی و منطقی این 
دوستان برای پافشاری روی پایان دادن 
به لیگ چیست. ما برای هر حرفی که 
می زنیم باید یک دلیل خاصی داشته 
باشــیم. نمی توان همین طور بدون 
دلیــل و منطق صحبتــی کرد. در 
حال حاضر فیفا و کنفدراســیون 
فوتبال آسیا هیچ خبر و گزارشی 
در مورد تعطیلی لیگ های معتبر 
ندادند. ما هــم نمی توانیم  دنیا 

لیگ را تعطیل کنیم.

برای س خــودت  برنامه 

ادامه لیگ چیست؟ تو همیشــه بازیکن سربه 
زیری بودی که هرگاه وارد زمین شــدی بهترین 

عملکرد را از خودت به جا گذاشتی.
از روزی کــه فوتبالــم را شــروع کــردم این حس در 
من وجود داشــت که درخدمت تیمم باشــم. با اینکه 
سال هاست از شــروع فوتبالم می گذرد اما تغییری در 
رفتارم ایجاد نشــده است. من خودم را موظف می دانم 
درخدمت تیم باشم. این برای من مهم است که مربیان 
را راضی کنم. االن آقا یحیی روی نیمکت پرســپولیس 
می نشیند که برای رسیدن به چهارمین قهرمانی لیگ 
ســخت پرانگیزه اســت. من وقتی انگیزه او را می بینم 
راهی جز نمایش ایده آل پیــش روی خودم نمی بینم. 
باید با باالترین آمادگی وارد لیگ شــوم. این برای من 

مهم است که آقا یحیی از عملکردم راضی باشد.

رابطه ات با گل محمدی چطور است؟س
زمان گابریل کالدرون به ناحق در فهرســت قرمز قرار 
گرفتم ولی بازهم صبوری کردم تا حقم را بگیرم. اما با 
حضور آقا یحیی با انگیزه شدم و تالشم را کردم تا بتوانم 
نظر ایشان را جلب کنم. خوشبختانه با حمایت های آقا 
یحیی توانستم به روزهای اوج باز گردم. از گل محمدی، 
مسئوالن باشگاه و البته هواداران پرسپولیس بی نهایت 
ممنونم که در این روزها بســیار به من کمک کردند. 
آن ها نشان دادند پرسپولیسی هستند و قدر کسانی که 

برای تیم زحمت کشیدند را می دانند.

محمد انصاری را هم از دست دادید. چه کسی س
جای خالی این بازیکن را پر می کند؟

واقعاً متأسف شــدم که محمد دوباره دچار مصدومیت 
بد و بدموقعی شــد. همه می دانیم کــه او چه بازیکن 
با کیفیت و خوبی اســت. برایش دعا می کنم زودتر به 
میادین باز گردد. با این حال ما در پســت او نادری را 
داریم که بازیکن خیلی خوبی است و البته بقیه بچه ها 
نیــز با آمادگی باال به راحتی می توانند خأل این بازیکن 

را پر کنند.

عالیشاه در گفت و گو با قدس:

دنبال قهرمانی بی حرف و       حدیث هستیم

مودریچ: مورینیو اشک رونالدو را در آورد
ورزش: لوکا مودریچ در کتاب بیوگرافی جدید خود به تنش و درگیری مورینیو و 
رونالدو در رختکن رئال اشــاره کرده است. اتفاق به سال 2013 و یکی از بازی های 
کوپــا دل ری بر می گردد:» 2برصفر از حریفمان پیش بودیم اما مورینیو مرتب بر 
ســر رونالدو فریاد می زد و عصبانی بود. در راه رختکن، رونالدو در مرز گریه بود. او 
به من گفت هر کاری در بازی انجام می دهم ولی مورینیو همچنان انتقاد می کند. 
در رختکن شــرایط حتی وخیم تر نیز شد. مورینیو همین که وارد رختکن شد، به 
انتقــاد از رونالدو پرداخت. در نهایت با دخالت دیگر بازیکنان، کار به جاهای باریک 

کشیده نشد«.

دی ماریا: خوب شد که به بارسا نرفتم
ورزش: آنخل دی ماریا ســتاره 32ساله آرژانتینی پاری سن ژرمن می گوید: از 
اینکه به تالش های بارسلونا برای جذب او پاسخ منفی داده و در PSG ماندگار 

شده خوشحال است. 
پس از انتقال نیمار از بارســا به PSG، تیم کاتاالن تالش کرد در ازای از دست 
دادن ستاره برزیلی، دی ماریا را به نیوکمپ منتقل کند. دی ماریا در گفت و گو 
با نشریه فرانسوی اکیپ گفت: من در پاریس خیلی راضی بودم ولی مسئوالن 
آن زمان باشــگاه به من چیزهایی گفتند که در نهایت معلوم شــد دروغ بوده 

است. بارسا سعی کرد من را برای پیوستن به تیمش راضی کند«.

کمک کالن جردن به سازمان های حمایت از برابری نژادی
ورزش: پس از کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاه پوست آمریکایی به دست افسر 
سفید پوست شهر مینیاپولیس از ایالت مینه سوتا در ایاالت متحده آمریکا، مایکل 
جردن اسطوره بسکتبال NBA به همراه برند جردن مبلغ 100 میلیون دالر را به 

سازمان های حمایت کننده از  برابری نژادی اختصاص دادند.
مایکل جردن و برند جردن، روز جمعه هفته گذشــته در بیانیه ای مشــترک اعالم 
کردند: مبلغ 100 میلیون دالر را به سازمان هایی که از برابری نژادی در جهان حمایت 
می کنند، اختصاص داده اند. اسطوره بسکتبال NBA و کمپانی نایک همچنین برند 

جدیدی با شعار »برند مایکل برای جامعه سیاه است« را راه اندازی کردند. 

»ماریو گومز« هم تیمی اینیستا در ژاپن می شود!
ورزش: رسانه های ژاپنی خبر دادند که ماریو گومز ستاره آلمانی تیم اشتوتگارت قرار 

است با عقد قراردادی راهی ویتسل کوبه ژاپن شود.
ماریو گومز ستاره آلمانی که در عضویت تیم اشتوتگارت است، احتماالً به اولین 

خرید تابستانی تیم ویتسل کوبه ژاپن تبدیل خواهد شد. 
قرارداد او با تیم آلمانی در ژوئن به پایان می رسد و این بازیکن می تواند بدون 
نیاز به رضایت مدیران باشــگاه، مقصد بعدی اش را انتخاب کند. تیم ویتســل 
کوبه ژاپن آندرس اینیســتا، لوکاس پودولسکی و توماس فرمالن را در ترکیب 

خود دارد.

ورزش: حســن یزدانی بــا تأکید بر اینکــه به خوش 
رنگ ترین مدال المپیک فکر می کند گفت: شاید با باال 

رفتن وزنم به وزن 97 کیلوگرم بروم.
حسن یزدانی که با وجود انجام عمل جراحی برای حضور 
قدرتمند در المپیــک 2020 توکیو آماده بود، به دلیل 
تعویق این مسابقات و شیوع ویروس کرونا در حال حاضر 
به صورت شخصی تمریناتش را ادامه می دهد. مدعی اول 
وزن 86 کیلوگرم در جهان، در گفت و گویی اینستاگرامی 
با صفحه رســمی اتحادیه جهانی کشتی به سؤال های 

هوادارانش پاسخ داده است.

قهرمان و الگوی تو در کشتی چه کسی است؟س
به یک نفــر نمی توان اتکا کرد، من ســعی می کنم به 
کشــتی های همه قهرمانان ایرانی و حتی خارجی نگاه 
کنــم و نکات خوب و بارز آن ها را برای خودم بردارم. در 
تمرینات هم سعی می کنم از آن ها استفاده کنم. از نظر 
ورزشــی نمی توانم فقط نام یک نفــر را ببرم، اما از نظر 

اخالقی قهرمان من جهان پهلوان تختی است.

پس از عمل جراحی که داشتی، االن می توانی س
تمرین کشتی داشته باشی؟

حــدوداً دو ماه اســت که دارم فشــرده و خوب تمرین 
می کنم. بعــد از عمل جراحی حــدود دو ماه کارهای 
تقویتی و بدنسازی کردم و یک ماه هم سبک تر کشتی 
تمرین کردم. پای من االن وضعیت خوبی دارد و اذیتم 

نمی کند.

تو از 66 کیلوگرم شــروع کردی و حاال در 86 س
کیلوگرم کشتی می گیری. امکان دارد به وزن 97 

کیلوگرم بروی؟
وزنم من را مجــاب کرده که تغییر وزن بدهم و به یک 
وزن باالتر بروم. مجبور بودم برای کشــتی گرفتن 6، 7 
کیلو وزن کم کنم و با توجه به قانون جدید که صبح روز 
مسابقه وزن کشی می شود، مجبور بودم که وزنم را تغییر 
دهم. وزن طبیعی من 89 کیلو اســت که برای کشتی 
گرفتن در 86 کیلوگرم ایده آل است. اگر وزنم بازهم باالتر 

برود، در وزن های باالتر کشتی می گیرم.

وقتی در فینال المپیک 6 بر صفر از انور گدویف س
عقب افتادی، به چه چیــزی فکر می کردی که 

توانستی نتیجه را برگردانی و برنده شوی؟
قطعاً به برد مسابقه فکر می کردم و حتی یک درصد هم 
به فکر باخت نبودم. مصدومیتی برای رقیبم پیش آمد و 
وقفه هایی را به وجود آورد. خدا کمک کرد که عصبانی 
نشوم و بتوانم کشتی را مدیریت کنم. در نهایت هم در 

ثانیه های آخر پیروز میدان شدم.

در مســابقات UFC می بینیم کــه رقبا برای س
یکدیگر رجزخوانی می کنند و حتی گاهی اوقات 
حرف های ناشایستی به هم می زنند، اما تو و دیوید 
تیلور که با هم رقیب هســتید، خیلی با احترام 
درباره هم حرف می زنید و هرگاه یکی از شما دو 
نفر آســیب دیدگی دارید، برای همدیگر آرزوی 

سالمتی می کنید.
هر ورزشکار سعی می کند سنت های کشور خودش را به 
نمایش بگذارد. مهم ترین مسئله برای من احترام است. 
همه رقبا برای من قابل احترام هستند و برایشان آرزوی 

موفقیت می کنم. 

دو مسابقه قبلی که به تیلور باختی، چه چیزی س
یاد گرفتی که در توکیو بتواند به کمک تو بیاید؟

قطعاً به آن اشــتباهاتی که در آن دو مســابقه داشتم، 
فکر کردم. ســعی می کنم نقاط ضعف خودم چه فنی و 
چه روانی را پوشــش دهم تا با شــیوه جدیدی وارد هر 

مسابقه ای شوم.

لقب های زیادی به تو داده اند؛ حســن کبیر، س
پادشاه و... خودت کدام را بیشتر دوست داری؟

امیدوارم الیق این طور لقب ها باشم. هر کدام از این لقب ها 
برای من قابل احترام اســت. امیدوارم هیچ وقت مردم و 

طرفدارانم را ناامید نکنم.

پس از اینکه کشتی را کنار بگذاری و بازنشسته س
شوی، می خواهی چه کار کنی؟

خیلی به این موضوع فکر نکردم، اگرچه گاهی اوقات به 
فکر بیزینس هستم. کارهایی هم کردم، اما بیشتر کارها 
را پــدرم انجام می دهد و نمی گذارد من تمرکزم از روی 

کشتی برداشته شود.

یکی از هواداران از تو پرســیده که می خواهی س
چند مدال المپیک بگیری؟

امیدوارم تا زمانی که می خواهم کشــتی بگیرم، بتوانم 
خوش رنگ ترین مدال ها را در مسابقات جهانی و المپیک 
بگیرم. تا جایی که بدنم به من اجازه دهد، دوســت دارم 
با خوش رنگ ترین مدال از دنیای قهرمانی خداحافظی 

کنم. برنامه ریزی من فعالً تا المپیک 2024 است.

بزرگ ترین حریف تو در ایران چه کشتی گیری س
است؟ کامران قاسم پور؟

بهترین رقیب من در حال حاضر کامران قاسم پور است. 
البتــه احمد بذری هم هســت. قهرمانــان دیگری هم 
هستند. شاید یک جوانی بیاید و رقیب مستقیم من شود، 

اما فعالً همین یکی، دو نفر هستند.

سینا حسینی: رئیس مستعفی فدراسیون فوتبال پس از 
هفته ها ســکوت، شامگاه آدینه در گفت و گو با یک برنامه 
خبری تلویزیون مدعی شد عامل انتخاب مارک ویلموتس 
نامه ای بود که از طرف مســعود سلطانی فر به فدراسیون 
ارسال شــد که در این نامه سه نفر معرفی شده بودند که 

مارک ویلموتس گزینه سوم این فهرست بود! 
هرچند مهدی تاج با سیاستمداری خاصی موضع منفی علیه 
وزیر ورزش و جوانان اخذ نکرد اما افشای نامه ارسالی مرکز 
فرهنگــی ایران و هلند مبنی بر معرفی گزینه های هدایت 
تیم ملی پــس از کارلوس کی روش و پاراف وزیر مبنی بر 
رسیدگی این پیشنهاد نشــان می داد که در فرایند شکل 

گرفته وزیر ورزش چندان هم بی تأثیر نبوده است!

ردپای وزیر در مرکز فرهنگی ایران – هلند#
اما پرسش اصلی اینجاست چرا مرکز تجاری و فرهنگی 
ایــران – هلند باید به صورت رســمی اقدام به معرفی 
گزینه هدایت تیم ملی کند؟ برای رســیدن به پاســخ 
این پرسش به سراغ اطالعات موجود در اینترنت درباره 
فعالیت هــای این مرکز می رویم. مســعود ســلطانی فر 
در دوره معاونتــش در دولت یازدهــم به عنوان رئیس 
ســازمان میراث فرهنگی میهمان ویــژه این مرکز در 

مراسم افتتاحیه اش بوده است.
این مرکز شــهریورماه 1395 در شهر الهه هلند با حضور 
مقامات کشــور افتتاح شد، در این مراسم عالوه بر مسعود 
سلطاني فر، علیرضا جهانگیري سفیر ایران در هلند، فرهاد 
شــریف معاون امور بین الملل اتاق بازرگاني ایران، مقامات 
اقتصادي و نماینــدگان وزارت امور خارجه هلند، تعدادي 
از ســفراي کشــورهاي مختلــف در الهه و تجــار ایراني 
 و هلنــدي و هنرمنــدان و اصحاب فرهنگ از دو کشــور 

حضور داشتند.
حال ســؤالی که در ذهن افکارعمومی ایجاد می شود، این 
است که مرکز تجاری و فرهنگی ایران و هلند با چه هدفی 
ایجاد شده است؟ برابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری 
اسالمی، مرکز تجاري و فرهنگي ایران و هلند که از سوي 
بخش خصوصي تأســیس شده، نخستین مرکز از این نوع 
در اروپاست و در خدمات ســازمانی این مرکز آمده است. 
توسعه تجاری، تســهیل کننده از a تا z، خدمات حقوقی، 
مأموریت های تجاری به ایران و هلند، تحقیقات بازاریابی، 
تطبیق تجارت، ثبت شــرکت جدید، مســتند واردات و 
صادرات، لجیســتیک، خدمات پرســنلی، شبکه سازی، 
اطالعات مربوط به قوانین تجــارت، واردات و صادرات کاال 

و خدمات، امور مالیاتی و...
نکتــه جالب توجه اما در بین این موارد هیچ اشــاره ای به 
فعالیت های ورزشی نشده و مشخص نیست که این مرکز 
از طریق کدام دسترســی توانســته نامه خود را به دست 

عالی ترین مقام ورزش ایران برساند.

تکذیب وزارت#
وزارت ورزش هر گونه دخالت در موضوع انتخاب سرمربی 
تیم ملی را تکذیب کــرده، اما حتی با وجود حذف وزیر از 
اســاس نامه انتخاباتی فدراسیون فوتبال، همه می دانند در 
ایران تصمیماتی از این دســت بدون نظر نهایی وزیر انجام 
نمی شود و این مسئله احتمال وقوع برخی اعمال نظرها در 

این موضوع را تشدید می کند.

واکنش نمایندگان#
یکی از نمایندگان مجلــس در گفت و گو با خبرنگار قدس 
می گوید: ســلطانی فر در صحن علنی به این پرسش پاسخ 
می دهد که چرا یک مرکز تجاری و فرهنگی چنین نامه ای را 
به وزارت ورزش ارسال کرده و در نهایت وزیر دستور پیگیری 

و بررسی می دهد؟
این نماینده مجلس که در حال حاضر تمایلی به ذکر نامش 
نداشــت، در ادامه توضیح داد: قطعاً حواشی مرتبط با این 
داستان از ســوی خانه ملت بررسی خواهد شد و چنانچه 
تخلفی صورت گرفته باشد وزیر ورزش باید به صورت کامل 
به ابهامات موجود پاسخ دهد و اگر توضیحات وی قانع کننده 

نباشد قطعاً مجلس واکنش آنی نشان خواهد داد.
در همیــن زمینه پیگیری خبرنگار قدس نشــان می دهد 
بــه احتمــال زیاد برخــی نماینــدگان به واســطه این 
 اتفاق تذکر رســمی بــه وزیر را در صحــن علنی مطرح 

خواهند کرد.

روزی ۵00 میلیون تومان حقوق ویلموتس#
اگــر همه روزهایی را که ویلموتس چــه در ایران و چه در 
کشــورهای دیگر تیم ملی را همراهی کرده است، حساب 
کنیم به عدد 66 می رســیم. تا این جــای کار ویلموتس از 
فدراســیون 2 میلیون یورو دریافت کرده است که می شود 
تقریبا روزی 30 هزار یورو. با در نظر گرفتن قیمت وقت یورو 
معادل 16 هزار تومــان، ویلموتس به ازای هر روزی که به 
همراه تیم ملی بوده حدود 480 میلیون تومان دریافت کرده 
اســت. این مبلغ جدا از پاداش هایی است که از فدراسیون 
گرفته است. جمع مبلغ قرارداد ویلموتس 7 میلیون و 875 
هزار یور اســت کــه از آن 2 میلیون یورو را کم می کنیم و 
به مبلغ 5 میلیون و 875 هزار یورو می رســیم. در صورت 
شکست فدراســیون در این پرونده، ایران باید مبلغ بسیار 

زیادی را به ویلموتس پرداخت کند.
با توجه به این رقم و حضــور 66 روزه ویلموتس به همراه 
تیم ملی، او به ازای هر روز چیزی حدود 89 هزار یورو خرج 
روی دست فدراسیون می گذارد که با یوروی 19 هزار تومانی 
این روزها می شود چیزی حدود یک میلیارد و 691 میلیون 
تومان. تازه فدراسیون باید شانس بیاورد که قیمت یورو از 
این باالتر نرود. این مبلغ را به اضافه آن 480 میلیون تومان 
که بکنیم به عدد 2 میلیارد و 171 میلیون تومان می رسیم.

یزدانی: با خوشرنگ ترین مدال خداحافظی می کنم

تا 2024 برنامه ریزی کردم
با افشاگری تاج در مورد مرکز فرهنگی ایران - هلند

پرونده »ویلموتس« وزیر را به مجلس می کشاند

ورزش: انتقــال علیرضابیرانوند به 
آنتورپ بلژیک ایــن روزها تبدیل 
به مســئله مهمی برای هــواداران 
پرسپولیس شــده چرا که پیش از 
شیوع کرونا قرار بود این دروازه بان با 
اتمام لیگ نوزدهم جمع سرخپوشان 
را تــرک کند اما حاال بــا توجه به 
شرایط به وجود آمده به نظر می رسد 
او قادر به همراهی شاگردان یحیی 

در 9بازی باقی مانده نخواهد بود. 
بنابر درخواست تیم بلژیکی بیرانوند 
باید هرچه زودتر در تمرینات این تیم 
حاضر شود و عالوه بر این تست های 
پزشــکی را هم پشت سر بگذارد. به 
همین خاطر دروازه بان تیم ملی قرار 
بود روز چهارشنبه راهی بلژیک شود 
اما هنوز به علت بســته بودن مرزها 
موفق به تهیه بلیت نشده است با این 
حال با توجه به اینکه قرارداد جدید او 
با آنتورپ منعقد شده و این باشگاه نیز 
خواهان حضور دروازه بانش در اردوی 
آماده ســازی تیم شده بیرانوند باید 

هرچه زودتر برای این کار اقدام کند.
از طرفی برخی معتقدند با توجه به 
اینکه لیگ ایــران نیمه تمام مانده، 

دو طرف یعنی پرسپولیس و آنتورپ 
باید توافق جدیدی را ثبت کنند در 
غیر این صورت ممکن است فیفا وارد 
عمل شــود و رأیی را به نفع باشگاه 

ایرانی صادر کند.

جدایی بیرانوند ربطی به #
فیفا ندارد

اما به نظر نمی رسد که فیفا دخالتی 
دراین زمینه داشــته باشد. قرار داد 
شماره یک تیم ملی پیش از مطرح 
شــدن پیشــنهاد آنتورپ تا سال 
1402 تمدید شــده بــود. او هنوز 
با پرســپولیس قرارداد دارد و برای 
جدایی از پرســپولیس رضایت نامه 
گرفته و به همین خاطر بند فسخ 
قرارداد او فعال شــده است. باشگاه 
بلژیکی نیز درصدی از این بند فسخ 
را پرداخت کرده و پرداخت مابقی 
آن منوط به پشــت سرگذاشــتن 

تست های پزشکی است.
ضمن اینکــه، اختالفــی بین دو 
باشــگاه وجود ندارد و این شــائبه 
که پرسپولیس و آنتورپ به مشکل 
خورده انــد، صحت نــدارد و حتی 

صحبتی هم بــرای توافق دوباره و 
جدید بین دو طرف ایرانی 

بلژیکــی  و 
نشده  مطرح 

است.

مخالفت گل محمدی  با #
رفتن بیرانوند برای انجام تست 
از سوی دیگر یحیی گل محمدی، 
سرمربی پرســپولیس درباره اینکه 
بیرانوند باید چنــد روز دیگر برای 
حضور در تســت های پزشکی تیم 
جدیدش به بلژیک برود گفت: این 
اتفاق نباید بیشــتر از 48 ســاعت 
طول بکشــد. فکر نمی کنم خیلی 
الزم باشد که علیرضا قبل از شروع 
مسابقات بلژیک به این کشور برود 
و بــه نظرم پس از پایــان لیگ ما 
هم می تواند برود و تســت هایش را 
انجام دهد. من به باشگاه هم گفته ام 
مخالف رفتن بیرانوند برای تســت 
هســتم و همان طور کــه فیفا هم 
اعــالم کرده او تا آخر فصل بازیکن 
تیم ماست و باید تا پایان لیگ ما را 

همراهی کند.

بازیکن جنجالی تیم ملی ایتالیا از برشا اخراج شد

»بالوتلی« در مسیر »سن پائولو«
امین غالم نژاد: رسانه های ایتالیایی گزارش دادند که باشگاه برشا 
ماریو بالوتلی ستاره ایتالیایی خود را خارج کرده است. علت اخراج 

بالوتلی عدم حضور او در تمرینات این تیم بوده است.
گازتا دلو اســپورت و نیکولو شیرا روزنامه نگار معروف ایتالیایی با 
انتشار این خبر مدعی شدند که ماسیمو سلینو با ارسال نامه ای 
برای بالوتلی فسخ قرارداد سه ساله او با این باشگاه را اعالم کرده 

است.

حق فسخ#
بر اســاس این گزارش ها، باشگاه برای فسخ این قرارداد نیازی به 
انجام اقدامات قانونی نداشــته چرا که پیش از ارسال این نامه از 
طرف رئیس باشگاه، درباره شــرایط فسخ قرارداد با این بازیکن 

29ساله با وکالی او مذاکره کرده و به نتیجه رسیده است.
با اینکه قرارداد بالوتلی با برشــا تا سال 2022 معتبر است اما در 
قرارداد او بندی وجود دارد که در صورتی که در پایان فصل برشا 
به دسته پایین تر ســقوط کند قرارداد بالوتلی فسخ خواهد شد. 
در مذاکرات باشگاه با وکالی بالوتلی دراین باره صحبت شده که 

بالوتلی با استفاده از این بند، با فسخ قراردادش موافقت کند.

تیم آینده#
این مهاجم جنجالی چندی پیش و در دوران قرنطینه از احتمال 
انتقالش به باشگاه ناپولی پرده برداشته و گفته بود: شیفته بازی در 
سن پائولو هستم. من قبالً هم سعی کرده بودم بازیکن ناپولی شوم. 
اگر به ناپل بروم آنجا به من خیلی خوش خواهد گذشت. دختر 
من هوادار ناپولی است و از آن هوادارهای متعصب هم هست. من 

برایش آهنگ برشا را می خوانم ولی او همچنان هوادار ناپولی است. 
وقتی او را به سن پائولو برده بودم خیلی خوشحال شده بود. انگار 

هیپنوتیزم شده بود.

عاشق سن پائولو و دیوانه سن سیرو#
بالوتلی در ادامه صحبت هایش گفت:» ورود به استادیوم سن پائولو 
همیشه حس خوبی دارد. البته به نظر من زیباترین استادیوم دنیا، 
سن سیرو است«. بالوتلی همیشه طرفدار میالن بوده و این موضوع 
را پنهان نکرده اســت حتی با وجود اینکه برای تیم رقیب بازی 
می کرد. این اتفاق در دوران حضورش در اینتر رخ داد و زمانی که 
سرود میالن را می خواند موجب مشاجره اش با ژوزه مورینیو شد. 
با این حال موضوع به همین جا ختم نشد. او در یک برنامه طنز 
پیراهن میالن را بر تن کرد و موجب شد سرمربی پرتغالی نامش 

را در فهرست 18 نفره برای بازی بعد قرار ندهد.

دوران وحشتناک قرنطینه#
بالوتلی در فصل جاری در 19 بازی ســری آ برای برشا به میدان 
رفته و پنج گل به ثمر رسانده اما در دوران قرنطینه به طور کامل 
از آمادگی دور شده بود. یکی از دالیل اخراج این بازیکن هم ظاهراً 

ناآماده بودن وی و شرکت نکردن در تمرینات برشاست.
ماریو بالوتلی درباره دوران قرنطینه گفت: اگر شــما همین حاال 
یک توپ به سمت من بفرستید من نمی توانم به راحتی و با اولین 
تماس، آن را کنترل کنم. از آخرین باری که با توپ کار کرده ام دو 
ماه گذشته است. در چند هفته گذشته دیوانه شده ام زیرا کاماًل 
تنها بودم. دخترم در ناپل اســت، پسرم در زوریخ، مادرم در سن 

خاصی به سر می برد که نیاز به مراقبت دارد و برادرانم به همراه 
بچه هایشان در قرنطینه بودند و من کامالً تنها مانده بودم. شرایط 
بسیار سختی بود. بازیکن تیم ملی ایتالیا و تیم برشا در ادامه گفت: 
غیرممکن است که بدون ترد میل بتوانید تمرین کنید. بنابراین 
اگرچه اجازه نداشتیم بیرون برویم اما من به پارک نزدیک خانه مان 
می رفتم و می دویدم. سوپرماریو توانایی چندانی در آشپزی ندارد 
و در دوران قرنطینه سختی های بسیاری کشیده است. او گفت: 
در سه روز اول دوران قرنطینه مقوا می خوردم. حتی سعی داشتم 
تکه هایی از دیوار که کنده می شد را بخورم. من واقعاً نمی توانم غذا 
درست کنم. خوشبختانه توانستم شرایطی فراهم کنم که از بیرون 
از منزل غذا سفارش دهم. بالوتلی تابستان گذشته پس از چهار 
سال حضور در فرانسه و پوشیدن پیراهن مارسی به ایتالیا برگشت 

و پیراهن برشا، تیم شهر زادگاهش را به تن کرد.

مبارزه علیه نژادپرستی#
بالوتلی چند بار با توهین های نژادپرستی روبه رو شد. او هرگز 
نسبت به این اتفاق ها سکوت نکرد و با این موضوع مبارزه کرد. 
بازیکن سابق لیورپول یک پیام قاطع فرستاد و در سال 2012 
به گاردین گفت: »اگر کسی یک موز به من در خیابان یا در 
زمین بازی پرت کند به زندان خواهم رفت چون آن شخص 
را خواهم کشت. ببینیم چه اتفاقی در جریان یورو خواهد افتاد 

اما امیدوارم که حادثه ای رخ ندهد«.
بازیکن ایتالیایی پس از یک حمله نژادپرستانه در یک کافه در رم 

گفت: شانس آوردند که پلیس خیلی زود خود را به آن جا رساند. 
در غیر این صورت آنجا را نابود می کردم.

دروازه بان پرسپولیس برای حضور در آنتورپ منع قانونی ندارد

فعال شدن بند فسخ قرارداد بیرانوند

ضد  حمله

 ۴ گل دایی به کره جنوبی 
AFC در میان لحظات جادویی

ورزش: ســایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا با نگاهی به اتفاقات 
دیدار تاریخی تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی در سال 1996 به تمجید 
از علــی دایــی پرداخت و چهار گل این بازیکن به کــره جنوبی را در 
میان اتفاقات جادویی فوتبال آسیا قرار داد. سایت رسمی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا )AFC(  در گزارشی با تیتر »لحظات جادویی«، به تمجید از 
عملکرد علی دایی مقابل تیم ملی فوتبال کره جنوبی، در جام ملت های 
آسیا در سال 1996 پرداخت.AFC نوشت: بازی هایی وجود دارند که با 
وجود گذشت زمان، به یاد هواداران می مانند و مهم نیست چند سال از 
آن ها گذشته است. این دیدارهای ثابت در ذهن یک هوادار می تواند به 
خاطر یک گل دیدنی لحظه آخری، یک پیروزی فوق العاده با بازگشت 
به بازی یا درباره اســطوره فوتبال ایران یعنی علی دایی، یک نمایش 

هنرمندانه.

خلعتبری: امیدوارم پشیمانی به بار نیاید
ورزش: مهاجم تیم فوتبال شــهر خودرو هم یکــی از مخالفان ادامه 
مسابقات لیگ برتر است و اعتقاد دارد با این وضعیتی که بر شهرهای 
مختلف حاکم اســت، نباید لیگ ادامه پیدا کند. محمدرضا خلعتبری 
در گفت وگو با تســنیم در واکنش به اختالف نظرها مبنی بر برگزاری 
مسابقات لیگ برتر خاطر نشان کرد: متأسفانه وضعیت بسیاری از شهرها 
در ایران قرمز است. با این شرایط چه اصراری به برگزاری مسابقات لیگ 
برتــر وجود دارد؟ ما برای انجام بازی هــا باید به فرودگاه و هتل برویم 
و همین مســافرت تیم ها هم خطر زیادی دارد. همه ما خانواده داریم 
و می ترســیم کرونا بگیریم و به اعضای خانواده مان انتقال بدهیم. من 
امیدوارم هر تصمیمی که گرفته می شود، در وهله اول سالمتی افراد را 

در نظر بگیرند و اتفاقی رخ ندهد که پشیمانی به بار بیاورد.

کاپیتان پرسپولیس استارت می زند
ورزش: سیدجالل حســینی به خاطر مصدومیت جزئی در بازی روز 
جمعه پرسپولیس مقابل ســایپا به میدان نرفت. سرخپوشان در این 
مسابقه که با نتیجه تساوی بدون گل همراه شد در قالب دو تیم اصلی و 
نفرات ذخیره و جوان به میدان رفتند. با اعالم کادر پزشکی پرسپولیس 
به گل محمدی، مصدومیت سیدجالل جدی نیست و او از امروز می تواند 
در تمرینات گروهی تیمش حاضر شود. تمرین دیروز پرسپولیس تعطیل 
بود و سرخپوشــان از امروز در یک نوبت در روز تمرینات خود را ادامه 

خواهند داد.

لغو اردوی تیم ملی فوتسال 
ورزش: اردوی تیم ملی فوتسال ایران پس از چند ماه تعطیلی،  قرار بود 
از دیروز طبق برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی دوباره آغاز شــود، اما این 
اردو به دلیل صادر نشدن پروتکل های بهداشتی و عدم دریافت مجوز 
شروع تمرینات از سوی کمیته فوتسال، فعالً لغو شده است. پروتکل های 
بهداشــتی که از سوی فدراسیون پزشــکی ورزشی به فدراسیون های 
مختلف ابالغ می شــود، در حال حاضر در بیشــتر رشته های ورزشی 
در حال اجراســت و لغو اردوی تیم ملی فوتسال به دلیل صادر نشدن 
پروتکل های بهداشــتی کمی عجیب به نظر می رسد. در همین زمینه 
کمیته فوتسال در حال پیگیری این موضوع است تا هر چه زودتر بتواند 
مجوز شروع تمرینات و پروتکل های بهداشتی را از فدراسیون پزشکی 

ورزشی دریافت کند.

 اجرای قانون پنج بازیکن تعویضی 
AFC در تمام رقابت های

 )AFC( ورزش: به نقل از روزنامه الشرق قطر، کنفدراسیون فوتبال آسیا
آماده اجرای اصالحات قانونی می شــود که مدتی قبل توسط فیفا به 
خاطر شــیوع ویروس کرونا اعمال شده بود. این قانون به تیم ها اجازه 
می دهد در طول هر بازی تا سال 2021 میالدی پنج بازیکن تعویضی 
داشته باشند. الشرق در ادامه این خبر نوشت: قانون موقت تعویض پنج 
 AFC .بازیکن در هر بازی فقط به لیگ قهرمانان آسیا اختصاص ندارد
می خواهد آن را در تمامی رقابت های رســمی تحت کنترلش از جمله 
کاپ آســیا، انتخابی جام جهانی 2022 و جام ملت های آسیا 2023، 

مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا اجرا کند. 

اعالم رسمی تاریخ های پیشنهادی AFC برای 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲

ورزش: AFC رســماً روزهای 8 و 13 اکتبر )17 و 22 مهر(، 12 و 17 
نوامبر )22 و 27 آبان(  سال جاری میالدی را برای برگزاری دیدارهای 
باقی مانده مرحله گروهی انتخابی جام جهانی 2022 و جام ملت های 
آسیا 2023 که به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود، پیشنهاد 
داده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از مشورت با فیفا تاریخ های 
جدید را به فدراسیون های عضوش پیشنهاد کرده است. همچنین در 
ماه مارس 2021 )اسفند( دیدارهای مرحله سوم انتخابی جام جهانی 

2022 در قاره آسیا طبق تقویم جهانی فیفا برگزار خواهند شد.

فوالد خوزستان از سه پنجره نقل و انتقاالت 
محروم شد

ورزش: باشگاه فوالد خوزستان به دلیل بدهی به سیلوا سوارس، بازیکن 
برزیلی توســط فیفا از ســه پنجره نقل و انتقاالتی محروم شد و جواد 
نکونام سرمربی این تیم نمی تواند بازیکنی را تا پایان لیگ بیست و یکم 
جذب کند. پیش از این ســعید آذری مدیرعامل این باشگاه نسبت به 
این موضوع هشدار داده و گفته بود این بدهی قبلی فوالدی ها می تواند 
دردسرساز شود که با این جریمه سنگین این هشدار حقیقت پیدا کرد. 
فیفا همچنین تأکید کــرده که در صورت پرداخت بدهی این بازیکن، 

محرومیت فوالدی ها بالفاصله برداشته می شود.

رادوشوویچ: 
چهار سال است منتظر چنین فرصتی هستم

ورزش: دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: امیدوارم موفقیت های 
بیرانوند در آنتورپ هم ادامه داشته باشد اما من آماده هستم تا از دروازه 
پرسپولیس محافظت کنم . بوژیدار رادوشوویچ  در گفت و گو با فارس 
درباره جدایی بیرانوند از جمع سرخپوشان عنوان کرد: قبل از هر چیزی 
برای علی در آنتورپ بهترین ها را آرزو می کنم و امیدوارم موفقیت هایش 
را در ایــن تیم ادامه بدهد. وی همچنین درباره اینکه آماده اســت تا 
جانشین بیرانوند شود تصریح کرد: من چهار سال است منتظر چنین 
فرصتی هســتم. آماده ام تا با نظر کادر فنی درون دروازه قرار بگیرم و 

برای تیمم بازی کنم.

منهای فوتبال

جام حذفی آلمان
ساربروکن - بایرلورکوزن

    سه شنبه ۲۰ خرداد - ۲3:15 از شبکه ورزش

هفته سی ام بوندس لیگا آلمان
وردربرمن - وولفسبورگ

 یکشنبه 18 خرداد -  16:۰۰ از شبکه ورزش

هفته سی ام بوندس لیگا آلمان
یونیون برلین - شالکه

 یکشنبه 18 خرداد -  18:۰۰ از شبکه ورزش

هفته سی ام بوندس لیگا آلمان
آگزبورگ - کلن

 یکشنبه 18 خرداد -  ۲۰:3۰ از شبکه ورزش

ورزش در سیما

تقویت شایعه اختالف فدراسیون و شاهین طبع
ورزش: این روزها از فدراسیون بسکتبال خبر می رسد اختالف بین 
مهران شــاهین طبع و مسئوالن فدراســیون به اوج خود رسیده و 
ممکن اســت برای المپیک توکیو که یک ســال به تعویق افتاده، 

سرمربی دیگری به جز شاهین طبع روی نیمکت تیم ملی بنشیند.
با اینکه همه چیز خوب پیش می رفت و قرار بود شاهین طبع پس 
از پایان لیگ، تیم ملی را آماده حضور در المپیک توکیو کند، شیوع 
ویروس کرونا همه برنامه ها را به هم ریخت. لیگ برتر بسکتبال در 
حالی تعطیل شــد که تیم تحت هدایت مهران شاهین طبع یعنی 
شــهرداری گرگان صدرنشین دور گروهی شــده بود. همه انتظار 
داشتند شــهرداری گرگان پس از اعالم تعطیلی مسابقات به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا، به عنوان قهرمان معرفی شود، اما فدراسیون 
رأی به پایان مسابقات بدون تعیین قهرمان داد. در روزهای اخیر هم 
که دبیر فدراسیون بسکتبال به دلیل بازنشستگی پست خود را ترک 
کرده شنیده می شود بر ســر انتخاب دبیر فدراسیون سرمربی تیم 
ملی با فدراسیون اختالف دارد و در واقع گزینه فدراسیون باب میل 

شاهین طبع نیست.

اهدای باالترین حکم ورزش زورخانه ای به عرب
ورزش: در جلســه ای که با حضور فرامرزیان، معاون وزارت ورزش 
و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ورزش زورخانه ای برگزار شد، به 
پاس خدمات امیرعرب، وی به باالترین حکم ورزش زورخانه ای رتبه 
9 )صاحــب ضرب و زنگ زورخانه های ایران( نائل شــد. او زیر نظر 
بزرگانی چون پهلوان باشی ایران علیرضا سلیمانی، محمد خوشجان، 
احمد بابایی، صادق شمش، علی نوری، جواد روحانی، جهانگیر آقاپور 

و محسن اسماعیل پور تحت تعلیم بوده است.

درخشان: قرار نیست یک تنه برای رفع 
تعلیق جودو کار کنم

ورزش: درخشان، رئیس سابق فدراســیون جودو در پاسخ به این 
سؤال که درصورت اختیار از سوی نهادهای تصمیم گیرنده می تواند 
تعلیق جودو ایران را برطرف کند گفت: ما باید تالش کنیم و در این 
مورد خاص قائل به این نیستم که مسئولیت را به من واگذار کنند. 
اعتقاد دارم باید مســئوالن در جریان امور باشــند و در این ارتباط 
همکاری و پشتیبانی داشته باشند و همه دست به دست هم بدهیم 
تا تعلیق را برطرف کنیم. قرار نیســت یک تنه وارد میدان شــوم و 
بگویم 100 درصد تعلیق برطرف می شــود. همکاری دستگاه های 
تصمیم گیرنده می تواند ما را تقویت کند و به جایی برســاند که با 

قدرت جلو برویم.
درخشان خاطرنشان کرد: موضوع در حال حاضر پیچیده شده و از 
 CAS دست جودو ایران و فدراسیون جهانی جودو خارج و در دادگاه
مطرح شده است و دیگر این گونه نیست که موضوع را  بدون جلب 
نظر CAS حل و فصل کرد. من نیز چنین اختیاری را نه می خواهم و 
نه مصلحت است بلکه کلیت نظام باید در این موضوع مشارکت کنند 

تا بتوانیم کاری بکنیم.

کاوه: 
اگر کرونا اجازه دهد لیگ را برگزار می کنیم

تسنیم: مدیر تیم های ملی کشــتی آزاد گفت: اگر مجوزهای الزم را 
بگیریم پیشنهاد این است که لیگ برتر از اول مرداد شروع شود.

محســن کاوه در مورد اینکه چه اطمینانی وجود دارد که فدراســیون 
کشــتی بتواند در مرداد ماه لیگ برتر را استارت بزند اظهار کرد: چند 
روز پیش در این خصوص جلسه ای داشتیم تا بتوانیم درمورد برنامه های 
آتی فدراسیون کشتی، زمان بندی داشته باشیم. ما اگر می خواهیم  در 
مهر یا آبان مسابقات قهرمان کشوری را برگزار کنیم پیشنهاد این بود که 
مسابقات لیگ برتر از اول مرداد ماه آغاز شود. وی ادامه داد: البته همه این 
تصمیمات منوط بر این است که شرایط کشور به فرم طبیعی بازگردد 
و قبل تر از همه چیز، باید مجوز بازگشــایی باشگاه های کشتی از سوی 

وزارت ورزش و ستاد مقابله با کرونا در ورزش صادر شود. 

کارخانه: 
برخی تیم ها ملی پوشان را جمع کردند

ورزش: ســرمربی تیم والیبال ســایپا گفت: در لیگ برتر امســال 
تیم های قدرتمند تر از سایپا نیز وجود دارند. مصطفی کارخانه درباره 
آماده ســازی تیم ســایپا برای حضور در لیگ برتر سال 99 افزود: 
نارنجی پوشان شرایط بسیار خوبی دارند. تیم والیبال سایپا 70 تا 80 
درصد بازیکنان خود را حفظ کرده است و البته چند بازیکن جدید 

هم به خدمت گرفته است. در مجموع از نفرات تیم راضی هستم.
وی با بیان اینکه در لیگ برتر مردان امسال تیم های شهرداری ارومیه، 
شــهرداری ورامین، سپاهان اصفهان، شــهداب یزد و حتی تیم هراز از 
مدعیان قهرمانی هستند عنوان کرد: این تیم ها جذب بازیکن را زودتر 
شــروع کردند و با آمادگی کامل در لیگ برتر شرکت خواهند کرد. به 
همین دلیل رقابت های سختی پیش رو است. نباید فراموش کنیم که 
بعضی تیم ها ملی پوشان را جمع کردند. من بر خالف برخی که از این 
موضوع ناراحت هستند خوشحالم، زیرا رقابت ها بهتر و جذاب تر می شوند.

ورزش: یکی از تیم هایی که در چند فصل اخیر لیگ برتر والیبال به 
دلیل مشکالت مالی حاشیه های فراوانی را به همراه داشته، تیم پیام 
خراسان است. این مشکالت تا جایی پیش رفت که در چند هفته 
پایانی دور گروهی فصل گذشته لیگ، تیم پیام از مسابقات لیگ 
کنار گذاشته شد.با داغ شدن بازار نقل و انتقاالت فصل جدید لیگ 
و بحث شروع مسابقات،  طبق برخی اخبار منتشر شده مسئوالن 
ورزش مشــهد و تیم پیام در تالش هســتند که بتوانند بار دیگر 
در لیگ حضور پیدا کنند تا ســهمیه این استان حفظ شود اما به 
دلیل بدهی های فراوانی که این باشــگاه دارد و تأکید فدراسیون 
به باشــگاه ها برای تسویه بدهی های سال گذشته، نمی توان امید 

چندانی برای حضور این تیم در لیگ داشت.
جبار قوچان نژاد در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت تیم 
پیام گفت: همه تالش ما این اســت که ســهمیه استان خراسان 
رضوی در لیگ حفظ شــود و مذاکرات ما برای ایجاد شرایط الزم 
بــرای حضور در لیگ همچنان ادامــه دارد. البته هنوز هیچ چیز 
قطعی نشده و می توانم بگویم حضور یا عدم حضور پیام در لیگ 

50-50 است.
وی افزود: با همه این صحبت ها اما متأسفانه پیام بدهی های خیلی 

زیادی از سال های 97 و 98 دارد، حتی 2 درصد قراردادهای سال 
گذشــته را هم به هیئت پرداخت نکرده اســت. همه بازیکنان و 
اعضای کادر فنی که در دو سال گذشته با تیم مهرام کار کرده اند 
شــاکی بوده و از پیام شکایت کرده اند. طبق گفته فدراسیون هم 
تیم ها برای حضور در لیگ باید بدهی های خود را تسویه کنند که 

با توجه به این موضوع،  کار برای پیام سخت است. 
رئیس هیئت والیبال خراســان رضوی در واکنش به این موضوع 
که با ایــن اوصاف نمی توان به حضور پیــام در لیگ امیدوار بود 
توضیح داد: فدراسیون اعالم کرده است که 12 تیم فصل قبل به 
دسته پایین تر سقوط نکرده اند اما همان طور که می دانید پیام در 

هفته های پایانی فصل گذشته از لیگ کنار گذاشته شد. 
متأسفانه پیام چیزی حدود 2 میلیارد تومان بدهی دارد که هیچ 
اسپانسری قبول نمی کند این مبلغ بدهی را که هیچ ارتباطی با آن 
ندارد پرداخت کند. با همه این صحبت ها ما امیدواریم که مشکالت 

حل شده و این تیم در لیگ باشد چون ما ذی نفع هستیم.  

پیام با چند اسپانسر#
در همین رابطه اما علی شــیخ االســالمی مدیرعامل باشــگاه 
ســبزجامگان پیام خراسان گفت :در جلسه ای که باحضور خانم 
رمارم و دو تن از نمایندگان تام االختیار اسپانسر برگزار شد مقرر 
گردید طی نامه ای رســمی حضور خود رادرلیگ برتر فصل 99 
اعالم نمائیم. شــیخ االسالمی در مورد فصل 98 گفت درمجموع 
یک میلیارد و150 میلیون توسط شهرداری ، شورای شهر و اداره 
کل ورزش وجوانان به باشگاه سبزجامگان پیام خراسان کمک شد 
که ازاین مبلغ 55 میلیون به هیئت والیبال پرداخت شد و مابقی 
جهت تیم هزینه شــد که اسناد کامل آن به صورت شفاف تهیه 
شــده اســت و این آمادگی را داریم که هر ارگان یا نهادی حتی 

هواداران از ما بخواهند در اختیارشان قرار بدهیم. 

وی در مورد معرفی اسپانسر گفت: قطعاً باهزینه های باالی این 
فصل یک اسپانسر جوابگوی ما نخواهد بود به همین دلیل دنبال 

اسپانسرهای دیگر هستیم.

بدبینی فدراسیون#
محمدرضا داورزنی که چند روز قبل از برگزاری لیگ برتر در سال 
جاری با حداقل 8 تیم خبر داده بود و روی تسویه حساب باشگاه ها 
با بازیکنان و مربیان خود تأکید کرده بود، حاال تعداد تیم ها را برای 
لیگ جدید پیش بینی کرده است. رئیس فدراسیون والیبال در این 
باره می گوید: »دو برنامه برای برگزاری لیگ برتر با حضور 10 و 
12 تیم آماده کرده ایم و اگر 14 تیم نیز موفق به ثبت نام و تسویه 
حساب با بازیکنان، کادر فنی و فدراسیون شوند، آمادگی برگزاری 
مســابقات با 14 تیم را داریم، اما بعید می دانم 14 باشگاه موفق 
به طی مراحل ثبت نام شوند.« از صحبت های رئیس فدراسیون 
والیبال می توان برداشــت کرد که ترجیح فدراسیون بر برگزاری 
لیگ برتر با حضور حداقل 10 و حداکثر 12 تیم اســت. در واقع 
مسئوالن فدراسیون خیلی روی تسویه حساب چند تیم با بازیکنان 

و مربیان خود خوشبین نیستند.

آخرین وضعیت تیم مشهدی لیگ والیبال
قوچان نژاد: حضور پیام در لیگ 5۰-5۰ است

گزارش کوتاه

سرپرست استقالل: 
اطالعی از دستیار مجیدی ندارم

ورزش: سرپرست تیم فوتبال استقالل گفت: مهاجم خارجی ما به تازگی به تمرینات برگشته اما 
از آمادگی کامل بدنی دور است. سعید رمضانی در گفت وگو با میزان، در خصوص اتفاقات جاری 

و اخبار پیرامون این تیم به صحبت پرداخت که می خوانید: 

دیاباته اضافه وزن دارد #
رمضانی در مورد اینکه گفته می شود دیاباته پس از حضور در تمرینات با اضافه وزن همراه است 
اظهار کرد: این اتفاق طبیعی است. دیاباته کمی دیر به ما ملحق شده و اضافه وزن دارد که البته 
اتفاق مهمی هم نیست. او در حال حاضر زیرنظر ربانی بدنساز تیم، تمرینات اختصاصی انجام 
می دهد تا با آمادگی کامل به تمرینات گروهی اضافه شود و برای ادامه مسابقات بتواند در ترکیب 
تیم قرار بگیرد.  سرپرست تیم فوتبال استقالل درباره اینکه این تیم قبل از بازی با فوالد دیدار 
تدارکاتی برگزار خواهد کرد یا خیر تصریح کرد: ما قبل از دیدار با فوالد در تاریخ 22 و 23 خرداد 
با تیم های خوشــه طالیی و هوادار دیدار تدارکاتی برگزار خواهیم کرد تا بازیکنان در شرایط 
مسابقه قرار بگیرند. رمضانی درباره شرایط محسن کریمی و داریوش شجاعیان افزود: شجاعیان 
به تمرینات تیم ما اضافه شده و در حال انجام کار های تاکتیکی است اما محسن کریمی هنوز 
شرایط تمرین را ندارد. فعالً روی حضور او نمی توانیم ریسک کنیم و باید منتظر بمانیم. به زودی 

و با نظر کادر پزشکی، کریمی هم به تمرینات گروهی اضافه می شود. 

هفته ای یک بار تست می دهیم #
معاون باشگاه استقالل در خصوص ادامه آزمایش های مربوط به کرونا در این تیم عنوان کرد: ما 
سعی می کنیم هفته ای یک بار یا نهایتاً 10 روز یک بار از تمام اعضای تیم آزمایش کرونا را بگیریم 
تا مشکلی برای بازیکنان و کادرفنی به وجود نیاید و همه چیز را تحت کنترل خود داشته باشیم. 
ما احتماالً قبل از بازی فوالد هم یک بار دیگر تســت کرونا را پشت سر می گذاریم و امیدواریم 

مشکلی در این خصوص ایجاد نشود. 
رمضانی در ارتباط با فسخ قرارداد لکیچ مربی این تیم با باشگاه استقالل به خاطر عدم دریافت 
مطالباتــش گفت: مــن در این خصوص اطالعی ندارم. در این مورد مســئوالن کمیته روابط 

بین الملل باشگاه باید پاسخگو باشند. البته می دانم که اطالعات دقیق در این خصوص دارند.
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سیما و سینماسیما و سینما

 بازیابی ریشه های کم توجهی سینماگران 
به واقعه مهم 15 خرداد

مسیرگشودهاست،ولیکارینمیشود

ریشه های این موضوع که چرا سینمای ایران نسبت به واقعه تاریخی 
15 خرداد ســال 42 بی توجه بوده اســت را باید در نحوه مدیریت 
فرهنگی و هنری جست وجو کرد. در اینکه فیلمساز و مخاطب چگونه 
باید با تاریخ انقالب اسالمی مواجه شــوند؟ به نظرم سیاست گذاری 
فرهنگی که در سه دهه اخیر توسط دولت های سازندگی، اصالحات 
و تدبیر و امید انجام شــد، از مخرب ترین سیاست گذاری ها در حوزه 
فرهنگ و هنر کشــورمان بود. فیلم هایی که در این دولت ها ساخته 
شــد از انقالب اسالمی فاصله زیادی داشتند و در تراز انقالب اسالمی 
نبودند، در حالی که جهانیان مشــتاق شنیدن عقبه انقالب اسالمی 
هســتند. فیلم سازان و مدیران عالی رتبه فرهنگی باید نسبت به رفع 
این عطش فرهنگی ورود پیدا کنند و به نیاز فکری مخاطبان پاســخ 

دهند، ولی در این حوزه کم کاری کردیم. 
سیاست های فرهنگی که درباره انقالب اسالمی و دفاع مقدس به ویژه 
از نیمــه دوم دهه 70 شــکل گرفت، نقطه شــروع انحراف اصلی از 
مفاهیم انقالب اســالمی بود. مثاًل در ســال 76 حدود  24 فیلم در 
حوزه دفاع مقدس تولید شــده بود، ولی در ســال های پایانی دهه 
70 این تولیدات به کمتر از انگشــتان یک دست رسید. چه اتفاقی 
افتــاد که چنین انحرافی رخ داد؟ درباره واقعه 15 خرداد ســال 42 
هم این بی توجهی صورت گرفته اســت. در رسانه ملی چندین فیلم 
و سریال ساخته شــده است ولی کافی نیست. پس از جنگ جهانی 
دوم، بســیاری از کشورهایی که درگیر این جنگ بودند به این واقعه 
تاریخی پرداختند و با تحریف هایی که داشــتند، خودشــان را منزه 
کردند. ولی سینماگران و متولیان فرهنگی ما در حوزه امام و انقالب 
خیلی کم کاری کرده انــد در حالی که انقالب و دفاع ما مقدس بود. 
مؤسســه تنظیم و نشــر آثار  امام خمینی)ره( سفارش ساخت فیلم  
سینمایی »فرزند صبح« و سریال »آفتاب و زمین«  را داد که یکی با 
استقبال مخاطبان شبکه دو مواجه شد و دیگری در سینما، هو شد. 
مؤسســه ای که متولی ترویج نگاه انقالبی حضرت امام)ره( است در 
عقب ترین جایگاه قرار دارد و کمتر نشانه ای از ساخت آثار تلویزیونی 
و سینمایی را درباره امام خمینی)ره( از سوی این مؤسسه شاهدیم. 
شــکاف فرهنگی که در سیاست های اجرایی ما وجود دارد به نگرش 
آن دســته از سیاست گذاران فرهنگی برمی گردد که سکوالریستی و 
لیبرالیســتی فکر می کنند. انقالب اسالمی موجی نبوده که در سال 
57 تمام شــود، هنوز ادامه دارد و آثــار و برکات آن را در این چهار 

دهه می بینیم. 
باید منتظر ماند و دید با اتفاقات خوبی که در ترکیب مجلس شورای 
اســالمی رخ داده اســت، تغییرات قانونی در بخش فرهنگی هم رخ 
بدهد و نمایندگان ملت، مطالبات رهبری را از رســانه ملی و وزارت 
ارشاد پیگیری کنند. در حوزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس، آن طور 
که باید کار نشــده اســت. این فرهنگ غنی اقیانوسی است که باید 
از آن بیشــترین بهره را برد. رمان هایی که در حوزه انقالب اســالمی 
نوشــته شده است در خور تولید آثار تصویری است که جذابیت های 
بصری باالیی دارد. تمام مســیرها برای ســاخت اثر تصویری درباره 
واقعه 15 خرداد 42 گشوده است. اطالعات و امکانات موجود است، 

ولی متأسفانه اثری تولید نمی شود. 
اولویت های ســاخت جابه جا شده اســت. اگر فیلم های سیاه نمایی 
ساخته نشود، هیچ اتفاقی در سینما نمی افتد! اگر سریال هایی که در 
شــبکه نمایش خانگی  علیه روابط خانوادگی تبلیغ می کنند ساخته 
نشــود، اتفاقی نمی افتد! این فیلم ها و سریال ها با چه پول و امکاناتی 
ساخته می شــوند؟ پول و امکانات وجود دارد، ولی مدیران ما پاشنه 
کفششان را باال نمی کشــند که اثری در حوزه انقالب اسالمی تولید 
کنند. با مرور تاریــخ 15 خرداد 42 می بینید که چقدر حوادث این 
واقعه جذاب اســت و ظرفیت های باالیی برای درام سازی دارد. هنوز 
هیــچ کاری نکردیم، به عنوان مدیر هنری و هنرمند باید شــرمنده 
باشــیم که نتوانســتیم برای انقالب اســالمی که زیر سایه اش نفس 

می کشیم، کاری کنیم.

سیماوسینما/زهرهکهندلنگاهی به کارنامه 
ســینمایی و تلویزیونی چند دهه اخیر نشان از 
کم توجهی سینماگران به واقعه 15 خرداد سال 
42 دارد در حالــی کــه 14 و 15 خــرداد ماه و 
اتفاقات تاریخی که در این دو روز رخ داده است، 
می تواند منشأ تولیدات سینمایی در کشور باشد. 
هر چند این رویدادها از اهمیت باالیی برای تاریخ 
انقالب اسالمی برخوردار است، اما با نگاهی کوتاه 
به تولیدات سینمایی به این نتیجه می رسیم که 
نه درباره رحلت امام خمینی)ره( و نه درباره قیام 
15 خرداد، فیلم های معتبر چندانی ساخته نشده 
است. قیام 15خرداد پایه گذار انقالب اسالمی ایران 
است و به باور کارشناســان، پرداختن به چنین 
وقایع مهم و کلیــدی در تاریخ معاصر می تواند 
تربیت اجتماعی مردم را ارتقا بخشــیده و نقش 
افــراد در جامعه را یادآوری کند. اتفاقاتی که اگر 
در آمریکا رخ می داد، هالیوود ساالنه چندین فیلم 
درباره این اتفاقات مهم تاریخی می ساخت. درباره 
دالیل این کم کاری با امیررضا مافی، منتقد سینما 
و دانش آموخته فلسفه غرب گفت وگو کردیم که 

می خوانید: 

چراآثارسینماییکمیدربارهحادثه15س
خردادسال42تولیدشدهاست؟دلیلش
کمکارینهادهایفرهنگیمتولیاســت
یابیرغبتیهنرمندانبهســاختفیلم

دراینباره؟
در اینکــه نهادها و ســازمان های دولتی باید به 
وظیفه ذاتی خودشــان عمل کننــد و فرازهایی 
از تاریخ که اهمیــت راهبردی و تأثیر معرفتی و 
جــدی در تاریخ اکنون مــا دارد را مورد توجه و 
سفارش قرار دهند، تردیدی نیست، اما کم کاری 
کرده اند. نکتــه مهم تر، ایجاد یک فاصله تاریخی 
است میان آنچه امروز در جریان است با آنچه در 
15 خرداد 42 اتفاق افتاده است. فاصله تاریخی 
یعنــی اینکه ما در عصری قرار گرفتیم که حجم 
گردش اطالعات باال رفته و زندگی مردم بر بستر 
فضای مجازی قرار گرفته است. ناگهان انقالبی در 
تاریخ اتفاق می افتد که تمام شــئون زندگی ما 
را دربرمی گیرد. زمانی کــه انقالبی رخ می دهد، 
سبک زندگی و نگاه معرفتی آدم ها تغییر می کند 
و موجب می شــود که پیــش از آن انقالب برای 
ما خیلی دور شــود، یعنی در شرایط امروز ما به 
لحاظ تاریخی، اتفاقاتی که در ســال 42 رخ داده 
اســت خیلی برای مردم مفهوم نیست و عده ای 
فکر می کنند حادثه 15 خــرداد از نظر تاریخی 
خیلی قدیمی است. تغییر شرایط زندگی و جهان 
پیرامونی به واسطه ظهور فناوری، ما را دچار یک 
فاصله بزرگ تاریخی با پیش از انقالب کرده است. 
وقتی این شــکاف تاریخی رخ می دهد هنرمند و 
مخاطب، مطالبه دیدن و بازگشت به آن تاریخ را 
ندارند. این اتفاق در کشورهای غربی کمتر اتفاق 
می افتد دلیلش این است که سبک زندگی آن ها 

همزمان با پیشرفت تکنولوژی حرکت کرده است، 
ولی در ســبک زندگی ما دائماً پرش تکنولوژی 
اتفاق افتاده اســت. دلیل معرفتی بی توجهی به 
حادثه 15 خرداد 42 این است که چنین فاصله 
تاریخی داریم، حتی در مورد انقالب اسالمی هم 
فیلم نمی ســازیم. مثالً زمانی که فیلم سازان ما 
به مســئله جنگ می پردازند زوایای جدیدی را 
نشــان می دهند، چون مطالبات به روزی درباره 
دفاع مقدس و دهه 60 وجود دارد. برای نمونه در 
آثار مهدویان هنوز پرسش هایی درباره منافقین 
و ســازمان مجاهدین وجود دارد، ولی درباره 15 
خرداد 42 هیچ پرسشــی وجود ندارد، گویی این 

صفحه تاریخ را بستیم و کاری به آن نداریم. 

شــایدمحافظهکاریدربارهساختآثارس
تاریخیوسیاســیوجــودداردکهقبل
تولید،حینتولیدوپسازتولید،گریبانگیر
وهمینموضوعموجب فیلمسازمیشود

شدکمترسراغاینسوژههابروند؟
به نظرم این موضوع در مورد واقعه 15خرداد 42 
صدق نمی کند، درباره وقایعی همچون 15 خرداد 
کشمکش سیاسی ندارد، چون یک قرائت رسمی 
درباره آن وجود دارد و مورد وفاق همه است، ولی 
اتفاقی همچون انفجار دفتر نخست وزیری، هنوز 
مورد بحث و دعواست که مجاهدین با کمک چه 
کسانی این کار را انجام دادند. این دعواهای سیاسی 
دامنه دار اســت. بسیاری از ســینماگران درباره 
مقاطعی از تاریخ که همچنان تداوم دارد یا مورد 
اختالف ایدئولوژیک است، جرئت نمی کنند فیلم 

بسازند. حتی نهادها هم خیلی موافق پرداختن به 
این موضوعات نیستند. مثالً چرا هیچ سینماگری 
درباره گروهک فرقان فیلم نساخته است؟ چون 
فرقان تمام شــده ولی مجاهدیــن ادامه فعالیت 
می دهد، در حالی که عمده ترورهای اوایل انقالب 
را گروهــک فرقان انجام داد. دلیلش این اســت 
که تفاوت هایی درباره قرائت های تاریخی درباره 
انگیزه های این گروهک وجود دارد و کسی جرئت 
نمی کند به آن ها بپردازد. این محافظه کاری درباره 
وقایع ایدئولوژیکی که مناقشــه برانگیز هستند، 
وجود دارد. دو فیلم درباره اتفاقات سال 88 ساخته 
شد و چون دارای قرائت رسمی بودند، سازندگان 
و بازیگرانش بایکوت شدند. ما نمی توانیم در مورد 
دعواهایمان، درام بســازیم. مشــکل دیگر اینکه 
مسائل را سیاســت زده می کنیم. سیاست زدگی 

هم دو طیف پیدا می کند، یکی قرائت رســمی و 
دیگری قرائت مخالف رسمی است. این قرائت ها 
سیاست زده هستند، چون افراد درباره آن موضوع 
محاجــه معرفتی پیدا نمی کننــد بلکه فقط به 
دنبال انکار دیگری هستند. این ماجراها در بین 
سینماگران ترس ایجاد می کند که سراغ چنین 
موضوعاتی نروند، ضمن اینکه سینماگران ما بسیار 
محافظه کارند و هنرمندها حّریت کمتری دارند 
که هر حرفی را بزننــد و می خواهند با کمترین 
آسیب از مقاطع تاریخی مختلف عبور کنند، به 
همین دلیل به این مسائل نمی پردازند. مثالً اگر 
سینماگری به واقعه 15 خرداد بپردازد، به او طور 
دیگری نگاه می کنند کــه این همه پول را برای 
چه خرج کردی؟! می خواســتی دل چه کسانی 
را به دســت بیاوری؟! در واقع برچسب سینماگر 

حکومتی می خورند.

ایندرحالیاســتکهتاریخمعاصرماس
چهتاریخپیشازانقالبوچهتاریخپس
ازانقالب،مملوازوقایعمهمیاســتکه
ظرفیتهایباالییبرایساختدرامدارد؟

همین طور اســت و اگر هالیوود این دستمایه ها 
و مضامیــن را در اختیــار داشــت، فیلم هــای 
متعددی می ساخت. برای نمونه چندین فیلم و 
ســریال درباره ترور جان اف کندی ساخته شده، 
چون زنده نگه داشــتن ماجرای تــرور کندی و 
شــمایل قهرمانه گونه از او، ضامــن بقای دیگر 
رؤسای جمهوری آمریکاست. در ایران وقایع مهم 
تاریخی زیادی داریم همچــون ترور چهره های 

شاخص و سرشناسی که از سال 58 تا 60 اتفاق 
افتاد، ولی کســی به آن ها نمی پــردازد. به دلیل 
اینکه هنرمندان ما عافیت طلب شده اند. کسانی 
هم که به این موضوعات ورود می کنند یا برچسب 
فیلمساز حکومتی می خورند یا فیلمشان آن قدر 
سفارشی و ایدئولوژیک می شود که مخاطب پس 
می زند. چند فیلم و سریال خوب می شناسید که 
درباره وقایع صدرانقالب ســاخته شده باشد؟ به 
جز فیلم »ماجرای نیمروز1« که توانست قرائت 
جدیدی ارائه دهد که البته کلی هم فحش خورد. 
این تحمل در مدیران و در سینماگران ما وجود 
ندارد، وگرنه در مورد وقایع دهه 60می توانستیم 

هزاران ساعت فیلم و سریال بسازیم.
اصالً ماجرای انقالب نه فقط در ایران که در همه 
جای دنیا، اتفاق جذابی است، چون تغییر اساسی 
در ســبک زندگی و نوع نگرش مردم آن جامعه 
رخ می دهد. ولی جامعه هنری و متولیان فرهنگی 
ما صبر می کنند یــک روایت هالیوودی از وقایع 
انقالب اسالمی ایران ساخته شود، سپس در پاسخ 
به آن روایت غلط، همه به صرافت ســاخت فیلم 
و سریال می افتند. گویا برای ماجرای 15 خرداد 
هم منتظرند روایت هالیوودی آن ســاخته شود، 
بعد اقدام کنند! چرا این نگاه واکنشی وجود دارد؟

متأســفانه نهادهای حاکمیتی و فرهنگساز ما، 
نهادهای واکنشــی هســتند. به تازگی شــبکه 
»من و تو« شروع به ساخت مستندهای آرشیوی 
کرد و رضاشاه را در حد قدیس باال برد. بعد اینجا 
یادمان افتاد که ســاخت مستند آرشیوی چقدر 
جذاب اســت و مدیران فرهنگی ما دستور دادند 
مستندی در پاسخ به این مستندها ساخته شود. 
در واقع روند هنر را از طی شــدن یک پروسه به 
یک پروژه تبدیل کردند. ضمن اینکه فیلم هایمان 
را آن قــدر ایدئولوژیک می ســازیم که مخاطب 
نمی پذیــرد در حالی که اولین کســی که پیش 
قاضی برود، برنده است. اینجا هم مخاطب روایت 
او را می شنود. آدم های انقالبی را می شناسم که از 
وضع موجود ناراضی بودند و با دیدن مستند » از 
تهران تا قاهره« گریه می کردند! ببینید این مستند 
چقدر اثرگذار بوده است. اینجا سریال معمای  شاه 
را می ســازیم که به واسطه ایدئولوژیک  بودنش، 
مخاطــب نمی پذیرد. این همان قرائت رســمی 
اســت که مردم پس می زنند و هیچ نهاد متولی 
مهندسی پیام نمی کند. نشــان دادن فسادهای 
رژیم  پهلوی در عصر جدید، نیاز به مهندسی پیام 
دارد و باید توسط کارشناسان خبره جامعه شناسی 
انجام شود. وقایع تاریخی بسیاری وجود دارد که 
دیده نشده اند و می توان از یک واقعه تاریخی، چند 
روایت و زاویه جدید داشت، ولی متولیان و مدیران 
فرهنگی ما به شدت واکنشی هستند. ما در پاسخ 
به مستند رضاشاه، چندین مستند ساختیم، ولی 
هیچ کدام نتوانستند پاسخ خوبی باشند، چون آن 
مستند دوســاعته که روایت دروغی هم داشت، 

کارش را درست انجام داده بود.

برش

وقایع  درباره  محافظه کاری 
ایدئولوژیکی که مناقشه برانگیز 
فیلم  دو  دارد.  وجود  هستند، 
درباره اتفاقات سال 88 ساخته 
شد و چون دارای قرائت رسمی 
بازیگرانش  و  سازندگان  بودند، 
بایکوت شدند. ما نمی توانیم در 
مورد دعواهایمان، درام بسازیم. 
را  مسائل  اینکه  دیگر  مشکل 

سیاست زده می کنیم

نمایش خانگیسینما

درپیقتل»جورجفلوید«

»خدمتکار« پربیننده ترین فیلم »نت فلیکس« شد
اینسریالبهپخشازشبکهنمایشخانگینزدیکترشد

تست کرونای »آقازاده ها« منفی شد!
سیماوسینما:»ویوال ِدیویس« هنرپیشه »خدمتکار« ضمن 
مشــکل دار بودن این فیلم، بابت بازی در آن ابراز تأسف کرد، 
چرا که راوی نجات دهنده فیلم یک سفیدپوســت اســت و 
کاراکترهای سیاه به حاشیه رانده شده اند. قتل »جورج فلوید«، 

»خدمتکار« را پربیننده ترین فیلم »نت فلیکس« کرد.
به نقــل از ایندی وایر، »خدمتکار« درامــی اثر »تِیت تِیلور« 
در ســال 2011 اســت که با وجود منتقدان فراوان، به دلیل 
همزمانی بــا تظاهرات در پــی قتل »جــورج فلوید« حاال 
پربیننده ترین فیلم نت فلیکس شد. »خدمتکار« براساس رمانی 
از »کاترین استاکت« با همین نام که در سال 200۹ منتشر 
شد، به دلیل روایت قصه از نگاه ناجی سفیدپوست و به خاطر 
به حاشیه راندن پرسپکتیو کاراکترهای سیاه مانند »خدمتکار 
آیبیلین« با بازی »ویوال ِدیویس« و »مینی« با بازی »اوکتاویا 

اسپنسر« با انتقادات زیادی مواجه است.
»ویوال ِدیویس« هنرپیشــه »خدمتکار« ضمن مشــکل دار 
بودن ایــن فیلم، بابت بازی در آن ابراز تأســف کرد. چرا که 
راوی نجات دهنده فیلم یک سفیدپوست است و کاراکترهای 
سیاه به حاشیه رانده شده اند. این فیلم موفقیت گیشه را نیز 
در پی داشــت و توانســت 216 میلیون دالر در سطح جهان 
کسب کند. »خدمتکار« همچنین برنده اسکار »بهترین نقش 
مکمل زن« برای »اکتاویا اسپنسر« و نامزدی اسکار »بهترین 
فیلم« را کسب کرد. اقبال نمایش فیلم و هجوم مخاطبان برای 
دیدن »خدمتکار« که برآمده از شرایط کنونی و مرگ »جورج 
فلوید« محسوب می شود، موجب برانگیخته شدن واکنش سه 

نویسنده برجسته شامل »اشلی پِرز« »ربکا تئودور واچون« و 
»ایرا مدیسن سوم« شد که علیه افزایش بیننده و هجوم مردم 

برای دیدن این فیلم شد.
»ایرا مدیسن سوم« به یکی از پست های نت فلیکس در حمایت 
از جنبــش »Black Lives Matter«)جان ســیاهان اهمیت 
دارد( واکنش نشــان داد و نوشــت: باشه، ولی سرباز باشید و 

»خدمتکار« را از »نت فلیکس« پاک کنید.
»ربکا تئودور واچون« نیز نوشت: اگر واقعاً نیازمند فهرستی از 
فیلم های سیاهان دارید، منتقدان فیلم های سیاهان خوشحال 
می شــوند تعدادی از بهتریِن این فیلم ها را به شما معرفی و 
پیشنهاد کنند! »تامِبی اوبِنسون« کارشناس فیلم ایندی وایر، 
این هفته فهرستی از 10 فیلم مناسب و معتبر برای تماشا و 
حمایت از تظاهرات این روزهای سیاهان معرفی کرد که »نبرد 
 Get( و »برو بیرون » )Bamboozled(الجزایر«، »گول خورده

Out( « از آن جمله هستند.

سیماوسینما:ضبط ســریال »آقازاده« به تهیه کنندگی و 
نویسندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی در تهران 
ادامه دارد. به گزارش روابط عمومی این سریال، تصویربرداری 
تازه ترین همکاری مشترک عنقا و توفیقی که بالفاصله پس از 
شیوع کرونا متوقف شده بود، از 30 اردیبهشت ماه از سر گرفته 

شده و کماکان ادامه دارد.
بازیگران »آقازاده« در دو هفته اخیر در لوکیشن های متعددی 
همچون جاده چالوس، محله های مختلفی در نقاط گوناگون 
تهران، امامزاده پنج تن، مجتمع تیراندازی، بوســتان جنگلی 

لتمال، حوزه هنری و... مقابل دوربین رفته اند.
روز گذشته تست دوره ای کرونا از همه اعضای گروه و بازیگران 

گرفته شد که خوشبختانه نتیجه همه تست ها منفی بود.
با ضبط بخش های عقب مانده فیلم نامه، این سریال به پخش از 

شبکه نمایش خانگی نزدیک تر می شود.
بازیگــران »آقازاده« عبارتند از: امین تارخ، امیر آقایی، مهدی 
سلطانی، ثریا قاســمی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، دیبا زاهدی، 
مهدی کوشکی، سامیه لک، مسعود فروتن، کاوه خداشناس، 
سعید داخ، روزبه معینی و امین حیایی با حضور کامبیز دیرباز، 
هنرمندی نیکی کریمی، نقش آفرینی متفاوتی از جمشــید 

هاشم پور و محمدحسین لطیفی.
عوامل اصلی ایــن مجموعه عبارتند از: مدیــر فیلم برداری: 
مجید گل سفیدی، مدیر تولید: افشــین قلی پور، سرپرست 
گروه کارگردانی و برنامه ریزی: احسان سجادی حسینی، مدیر 

صدابرداری: امیر حاتمی، منشی صحنه: بیتا ارسطویی.

طراح صحنه: محسن شریفی، طراح لباس: شیده محمودزاده، 
طراح گریم: مهرنوش طبیبی، تدوینگر: امیر شــیبان خاقانی، 
آهنگســاز: ســتار اورکی، مدیران تدارکات: شهرام اسالمی، 
اصغر پســندپور، جلوه های ویژه کامپیوتــری: امیر ولیخانی، 
صداگذار: امیرحسین صادقی، عکاس: محمد دارایی، دستیار 
برنامه ریزی: مینا نیکو، دستیاران کارگردان: محسن بهجت، 
حامد تارخ، فیلمبردار: وحید ملک محمدی، گروه فیلم برداری: 
حسن علی بخشی، آرش کابلی، مصطفی حسین خانی، علیرضا 
صفری، احمــد ایرجی، گروه تدارکات: رامین کرمانیان، اصغر 
امیری، بهزاد مهری و زاهد شــاهی وند، دستیار یک صحنه: 
محمد شهریاری، مدیر صحنه:  محمد عنانی، دستیار صحنه: 
محمد حیدری، مجری گریم آقایان: محمد ســیه پوش، پویا 
عمرایی، مجری گریم خانم ها: ژیوان حیدری، دســتیار صدا: 
علی رحمانی، مستندساز پشت صحنه: محمدحسین گلفشان 

و مدیر روابط عمومی: مریم عرفانیان .

گفتوگوباامیررضامافی،منتقدسینمادربارهدالیلبیتوجهیسینماگرانبهواقعه15خرداد

فیلمسازانماعافیتطلبشدهاند

یادداشت

حمیدبهمنی،کارگردانسینما
annotation@qudsonline.ir
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان )867006(

آگهی تغییرات شرکت پردیس هوا رایحه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 576 و شناسه ملی 10380429260

ملی  شماره  به  پور  امام  شخص  سیدرضا  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1396,12,26 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
0703530887 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهری موسوی بایگی به شماره ملی 0933196148 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره آقای سید سلمان شخص امام پور به شمارملی 0923940162 به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید سبحان امام پور به 
شمارملی 0922883270 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 

از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )867009(

آگهی تغییرات شرکت آریا تابلو توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19856 و شناسه ملی 10380353695

العاده مورخ 1399,02,16 در  ازمجمع عمومی فوق  اختیار  تفویض  به  وبنا  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,16  به   
خصوص افزایش سرمایه شرکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال 
مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ چهارمیلیارد ریال از حساب بدهی 
شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی: 
سرمایه شرکت مبلغ پنج میلیارد و دویست میلیون ریال منقسم به بیست هزار سهم دویست و شصت هزار ریالی با نام می باشد که تمامًا 

پرداخت گردیده است. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )866949(

 آگهی تغییرات شرکت اتفاق مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 14004613296

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,02,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای جهانگیر کسرائی به شماره 
ملی 0943337811 به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد مهاجربروجردی به شماره ملی 0940361302 به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم ژاله توکلی به شماره ملی 0938335431 و آقای حمید توکلی جلیلی به شماره 

ملی 0931292468 و خانم ویدا توکلی به شماره ملی 0938397494 و خانم سوگل توکلی جلیلی به شماره ملی 0451276418
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )866946(

آگهی تغییرات شرکت اتفاق مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 14004613296

به  ملی 0938335431  بشماره  توکلی  ژاله  : خانم  اتخاذ شد  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,20 تصمیمات ذیل  به 
سمت رئیس هیئت مدیره خانم ویدا توکلی بشماره ملی 0938397494 به سمت مدیر عامل وعضو اصلی خانم سوگل توکلی جلیلی 
بشماره ملی 0451276418 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید توکلی جلیلی بشماره ملی 0931292468 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمی و بانکی با امضای خانم ها ژاله 

توکلی)رئیس هیئت مدیره ( و ویدا توکلی )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
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