
آقازاده واقعی
پس از تشــییع پیکر شهید مدافع حرم 
»جواد اهلل کرم« در آســتان قدس رضوی، 
روز گذشته هم مراسم تشییع باشکوهی 
در شــهر تهران برگزار شــد. پس از این 
مراســم، مجدد نام این شهید در فضای 
مجازی بســیار داغ شــد و کاربــران در 
واکنش به تصاویر منتشر شده از فرزندان 
شــهید جواد اهلل کرم در کنار پیکر پدرشان، هشتگ مربوط به نام این شهید 
را در توییتر داغ کردند. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده توسط 
کاربران را می خوانید: »درد و بالی این دو کودک بخوره تو سر هرچی آقازاده 
و ژن خوب هست. آقازاده واقعی شمایید... تا آخر دنیا مدیون شما و فرزندان 

شهدا هستیم. استواری را باید از شما یاد گرفت«.

به آمریکا اعتماد نکنید
»اردشیر زاهدی« وزیرخارجه و سفیر ایران 
در آمریکا در دوران پهلوی، با انتشار پستی 
در صفحه توییترش به پیشنهاد مذاکره 
آمریکا به ایران واکنش نشان داد. زاهدی 
در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
»آمریکا می گوید درهای دیپلماسی برای 
حل مشکالت ۴۱ ســاله رو به ایران باز 
است. به مجموعه وزارت خارجه ایران توصیه می کنم به آمریکا اعتماد نکنند. 
حاکمیت آمریکا در دوران فعلی پکیجی از حرامزاده های دروغگو اســت که 

ژنرال شجاع ایرانی را ترور کردند و حاال دم از مذاکره می زنند«.

بحران نژادپرستی در انگلیس
تظاهرات ضدنژادپرستی که مدتی است به 
اروپا کشیده شده، این روزها در انگلیس 
حسابی باال گرفته است. به تازگی ویدئویی 
از ایــن اعتراض هــا در فضــای مجازی 
منتشــر شــده که اقدام عجیب تعدادی 
از سفیدپوستان در مواجهه با معترضان 
سیاه پوســت در یکی از مناطق لندن را 
به تصویر می کشد. در این ویدئو تعدادی از معترضان سفیدپوست در حالی 
که در مقابل یک ســاختمان حضور دارند بــا تقلید از حرکات میمون اقدام 
به تمسخر سیاه پوستان می کنند! این تعداد از سفیدپوستان سپس با تکان 
دادن پالکاردهایشان، فحش های رکیکی به سیاه پوستان معترض می دهند. 
این فیلم بازتاب زیادی در فضای مجازی و موج بزرگی از انتقادها علیه جریان 

نژادپرستی در اروپا را به دنبال داشته است.

رویکرد جدید غرب در قبال ایران
رضا سراج، تحلیلگر مســائل سیاسی با 
انتشار پستی در زمینه تحریم های جدید 
آمریکا در کانال تلگرامش نوشت: »تالش 
همزمان آمریکا و ســه کشــور اروپایی 
برای اســتمرار تحریم تسلیحاتی و فعال 
کردن مکانیزم ماشه علیه ایران، دو اقدام 
راهبردی اســت که به زعم کاخ ســفید 
باید به مذاکره و توافق جدید منتهی شــود. از همین رو ممکن است در این 
چارچوب، غرب گرایان حتی وادار به ناامن ســازی امنیتی در محیط داخلی 

شوند تا مکمل بحراِن سالمت و معیشت برای مذاکره و توافق گردد«.

 محمد تربت زاده احتماالً باورتان نمی شود اما حدود 
هشت سال از روزی که قرار بود آخرین روز زندگی روی 
کره زمین باشد، می گذرد! البد یادتان می آید که از چند 
ماه پیش از پایان سال 20۱2، در تمام جهان شایعه شده 

بود که 2۱ دسامبر 20۱2 پایان دنیا خواهد بود. 
ناســا آن زمان اعالم کرده بود:»داستان با ادعا هایی آغاز 
شد که نیبیرو، یک سیاره فرضی که توسط سومری ها 
کشف شــد، به سمت زمین در حال حرکت است. این 
فاجعه ابتدا برای ماه می 200۳ پیش بینی شده بود، اما 
هنگامی که هیچ اتفاقی نیفتاد، روز رستاخیز به دسامبر 
20۱2 منتقــل و به پایان یکــی از چرخه های تقویم 
باستانی مایا در ایستگاه زمستانی در سال 20۱2 مرتبط 
شد؛ از این رو تاریخ پیش بینِی روز رستاخیز 2۱ دسامبر 

20۱2 معرفی شد«.
با وجود این، شایعه پایان دنیا به قدری در دنیا جا افتاده 
بود که حتی فیلم معروفی هم دراین باره ســاخته شد. 
آژانس فضایی ناسا، همان زمان در واکنش به این فیلم 
که »چرند ترین فیلم علمی تخیلی تاریخ« لقب گرفت، 
گفته بود:»برای صحبت کردن دربــاره  هرگونه ادعای 
فاجعه یا تغییرات چشمگیر در سال 20۱2، پس جایگاه 
علم کجاســت؟ شواهد و نشانه ها کجاست؟ هیچ کدام 
وجود ندارد و برای همه ادعا های تخیلی، اگر حتی کتاب 
و فیلم و مستند ساخته شده باشد یا اطالعاتی از طریق 
اینترنت منتشر شده باشد؛ ما نمی توانیم واقعیت ساده 
را تغییر دهیم. هیچ مــدرک موثقی برای هیچ یک از 
ادعا های مطرح شده در حمایت از رویداد های غیرمعمول 

که در دسامبر 20۱2 اتفاق می افتد، وجود ندارد«.
حاال ماجرا از این قرار اســت که گروهی از پژوهشگران 
به این نتیجه رســیده اند پایان دنیا طبق تقویم مایاها، 
حقیقت دارد؛ اما بر اساس دالیلی که در ادامه می خوانید، 
این پایان نه در ســال 20۱2 بلکه در 2۱ ژوئن 2020 
یعنی یکشــنبه هفته آینده رخ خواهد داد! یعنی برای 
چندمین بار قرار است دنیا، چند روز دیگر به پایان برسد!

االن سال 2012 است!#
تقویم گرگوری که درحال حاضر توسط مردم در سراسر 
جهان استفاده می شود، در سال ۱۵۸2 به وجود آمده و 
پیش از آن، مردم از تقویم های مختلفی برای پیگیری 
تاریخ اســتفاده می کردند. دو مــورد از محبوب ترین 
تقویم ها پیش از خلق تقویم گرگوری، تقویم های مایا 

و جولیان بود.
به گفته کارشناســان، تقویم گرگوری معرفی شده تا 
زمان واقعی گردش زمین به دور خورشید را بهتر نشان 
دهد؛ اما بســیاری بر این باورند ۱۱ روز از ســالی که با 
تقویم ژولیان تعیین شــده بود، از دست رفته است، یا 
به عبارت دیگر از هر ساِل واقعی از تقویم مایا، ۱۱ روز 
کمتر در محاسباتمان وارد کرده ایم. حاال با یک محاسبه 
سرانگشتی متوجه می شوید طبق تقویم مایا، ما االن در 

سال 20۱2 هستیم نه در سال 2020!
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این بــار ماجرا از توییت یک دانشــمند به نــام »پائولو 
تاگاگوین« آغاز شــد. این دانشمند در توییتی که چند 
ســاعت بعد حذف شد، نوشــته بود: »بر اساس تقویم 
جولیان، ما از نظر فنی در واقع اکنون در ســال 20۱2 
هســتیم. تعداد روز های از دســت رفته در یک سال 
به دلیــل تغییر در تقویم گرگوری، ۱۱ روز اســت. ما 
به مدت 2۶۸ ســال )از ســال ۱۷۵2 تا 2020( از این 

تقویم اســتفاده و به ازای هر سال، ۱۱ روز کم محاسبه 
کرده ایــم. با یک ضرب و جمع ســاده به عدد 2هزار و 
9۴۸ می رسیم و اگر این عدد را تقسیم بر تعداد روز های 
سال، یعنی ۳۶۵ کنیم، می شود هشت سال. یعنی ما در 
محاسباتمان هشت سال را کم حساب کرده ایم؛ بنابراین 
بر اساس تقویم مایا، 2۱ ژوئن2020 پایان دنیا خواهد 

بود نه 2۱ دسامبر 20۱2«.

هواپیماهای ساخت مایاها!#
سابقه ورود قوم مایاها به قاره آمریکا، برمی گردد به حدود 
۱0 هزار سال پیش از میالد مسیح. پژوهشگران، تاریخ 
مایاها را به ســه دوره مهم تقسیم بندی کرده اند. دوران  
پیشاکالسیک یا زندگی ابتدایی، دوران کالسیک یا عصر 
طالیی و دوره پساکالسیک یا افول این تمدن به دست 
اروپایی ها.سال های پیش از میالد تا 2۵0 میالدی، دوره 
زندگی ابتدایی مایاهاست که اطالعات خاصی از آن در 
دست نیست. عصر کالسیک مایاها که بیشتر آثار به جا 
مانده  از آن ها هم مربوط به این دوره می شود، سال های 
2۵0 تــا 900 میالدی را دربرمی گیــرد و دوران افول 
این تمدن هم از ســال 900 میالدی آغاز و در نهایت 
به حمله اســپانیایی ها به قاره آمریکا در قرن شانزدهم 

ختم می شود.
رازهای ســر به مهر زیادی در مورد تمدن مایاها وجود 
دارد. از جمله بناهای فوق حرفه ای، ســنگ نگاره های 
عجیب و غریب، اشــیائی مانند هواپیمــا، فضاپیما و 
صدها مورد دیگر که سبب به وجود آمدن تئوری های 
توطئه زیادی درباره این قوم عجیب و غریب شده است. 
تقریباً اصلی ترین آثار تمدن مایاها به دست خودشان و 
همچنین اروپایی های مهاجر از میان رفته، اما چیزی که 
در مورد آن مطمئن هستیم، این است که قوم مایاها در 
دوران طالیی خــودش بزرگان زیادی را در زمینه علم 
ریاضی و نجوم تربیت کرده است. بارز ترین نمونه دانش 
باالی قوم مایاها در زمینه نجوم، تقویم مربوط به این قوم 
است که نشان می دهد آن ها تا چه اندازه با پدیده های 

نجومی و محاسبات پیچیده ریاضی آشنا بوده اند.

فرار به کوهستان ها#
شــاید عجیب ترین و مرموزتریــن راز در مورد تمدن 
مایاها ، نابودی این تمدن به دست خودشان باشد. مایاها 
بــه دالیل نامعلوم ناگهان تمام ســرزمین های متمدن 
و آباد خود را ترک کرده و به کوهســتان ها پناه بردند. 
دلیل این کوچ ناگهانی مشــخص نیســت و هیچ کس 
نمی داند چگونه شــد که شــهرهای باشکوه و عظمت 
مایاها که به گفته بســیاری از پژوهشگران از شهرهای 
یونان و مصر باستان هم با عظمت تر بودند، ناگهان خالی 
از ســکنه شــدند.  فرضیه های گوناگونی نظیر شیوع 
بیمــاری واگیر دار یا حمله هــای مهاجمان بدوی و نیز 
باورهای مذهبی مطرح شده ، اما هیچ یک تاکنون مورد 
تأیید واقع نشده است. مایاها حوالی سال های 900 یا هزار 
میالدی، یک به یک شــهرهای خود را ترک می کردند 
و به گوشه هایی از جنگل ها پناه می بردند. مایاها در آن 
زمان عمده تمدنشان را با دست خودشان نابود کردند و 
تمام کتاب های علمی، ادبی و تاریخی را از بین بردند، اما 
با توجه به محتوای یکی از معدود کتاب های باقی مانده از 
آن دوران، یعنی کتاب »چیالم« -شخصی که از جایگاهی 
مانند پیامبر در میان مایاها برخوردار بود- می توان به این 
نتیجه رسید که مایاها تصور می کردند در صورت ماندن 
در خانه هایشان با بالیی خانمان سوز روبه رو خواهند شد.

بعدهــا برخی از اقوام مایاها به شــهرهای نابود شــده  
خودشان برگشــتند، اما توســط بومیان آمریکایی و 
همچنین مهاجران اروپایی به سرعت قلع و قمع شده 

و از میان رفتند.

تقویم »هاآب«#
تقویم مایا، یکی از تقویم و گاه شمار های رایج در میان 
اقوام آمریکای مرکزی و جنوبی یعنی مایا ها بود. مایا ها 
سه نوع تقویم را بیشــتر استفاده می کردند که شامل 
سالنامه  های مقدس2۶0روزه، هاآب یا سال مبهم ۳۶۵ 

روزه و تقویم کامل ۵2 ساله است. 
تقویم اصلی مایاها که بر اســاس محاســبات پیچیده 
کیهانی تنظیم شده، آن قدر پیچیده است که احتماالً 
خواندن روند کاری اش خارج از حوصله  من و شماست 
و فقط همین قدر بدانید که این تقویم پیچیده، مرجع 
اصلی باورهای مایاها درمورد ویژگی های ماه های تولد 
افراد و همچنین طالع بینی های ماهانه و ساالنه بوده و 
ریشه بسیاری از اعتقادت خرافی این روزها دراین باره 
هم برمی گردد به همین تقویم پیچیده مایاها. اما تقویم 
»هاآب« که تقویم ســاده تری اســت و بر اساس چرخه 
خورشید کار می کند، چیزی است توی مایه های همین 
تقویم گرگوری خودمان. تقویم هاآب بر اساس چرخه 
خورشــید کار می کند و برای اهداف مدنی، کشاورزی، 

حسابداری و اداری مورد استفاده قرار می گرفته است.

آخرین خورشیدگرفتگی قرن#
بر اســاس تقویم هاآب، روز »صفــر« یا همان روزی که 
دوره قبلی حیــات در کره زمین پایان یافته و نســل 
جدیدی زندگی را آغاز کرده اند، به تاریخ ۱۱ آگوســت 
۳۱۱۴ قبــل از میالد برمی گردد. این تقویم همچنین 
پایان حیات نســِل فعلی را هم پیش بینی کرده بود که 
پیش تر گمان می رفت پایــان این دوره از جهان فعلی 
روز 2۱ دســامبر 20۱2 خواهد بود، اما براساس ادعای 
جدید نظریه پــردازان این حوزه، پایان جهان در مفهوم 
تقویم مایا، در واقع 2۱ ژوئن 2020، یعنی چند روز دیگر 
خواهد بود!هیچ کس نمی تواند انکار کند مایاها تخصص 
زیادی در زمینه کیهان شناسی و علم نجوم و همچنین 
ریاضیات داشــته اند. کارشــناس ها حتــی می گویند 
محاسبات کیهانی و خورشیدی آن ها در تقویم هایشان، 
حتــی دقیق تر از تقویم گرگوری ماســت! با این حال 
مایاها هیچ دلیل روشنی را برای پیش بینی پایان جهان 
در تقویم هایشان شرح نداده اند. به همین خاطر برخی 
از کارشــناس ها این حوزه، پیش بینی مایاها را یکی از 

خرافات موجود در باورهای مذهبی  آن ها می دانند.
از آن طرف البته براســاس گفته کارشــناس ها، دقیقاً 
در روز یکشــنبه هفته آینده -همــان روزی که طبق 
تقویــم مایاها روز پایان دنیاســت- یکی از بزرگ ترین 
خورشــیدگرفتگی هایی که در سرتاســر جهان قابل 
مشاهده اســت، انتظارمان را می کشد. به همین خاطر 
دســته ای از کارشــناس ها می گویند شاید محاسبات 
نجومی دقیق مایاها سبب شده آن ها از خورشیدگرفتگی 
عظیمی که در روز یکشنبه رخ خواهد داد باخبر شده و 

آن را نشانه ای برای پایان دنیا بدانند. 
با این حال هیچ مدرک علمی   دال بر تأیید نظریه پایان 
دنیا در روز یکشــنبه هفته آینده وجود ندارد و به نظر 
می رسد بیشتر پست هایی که با این مضمون در فضای 
مجازی دســت به دســت می شــود، تنها برای جذب 

مخاطب باشد. 

حاال نوبت مغز ماست؟
قدس زندگی / فقط مانده بود همین مورد! یعنی » کرونا« به شکل های مختلف 
اثرش را روی بدن بیماران نشان داده بود؛ یک روز ریه های آن ها را پوکانده بود، 
یک روز زده بود به دل و روده و عده ای را بستری کرده و گاهی رفته بود سراغ 
بویایی و چشایی مردم و آن ها را از کار انداخته بود. حاال هم که نوبت رسیده به 
مغز و اعصاب! دیروز یک متخصص وطنی هم در اخبار سراسری به این نکته 
اشاره کرد که در همین مملکت خودمان نشانه ها و نمونه هایی در بیماران مبتال 
مشاهده شده که نشان می دهد ویروس کرونا مغز و سلسله اعصاب را هم درگیر 
کرده است. به همین بهانه می رویم سراغ »ایسنا« ببینیم آیا ویروس های دیگر 
هم ســراغ مغز آدم می روند یا نه؟ این خبرگزاری به نقل از یک منبع علمی، 
نکاتی جدید درباره ویروس ایدز نوشته است: »یک مطالعه جدید در موش ها و 
بافت های انسانی نشان می دهد ویروس HIV می تواند در طول درمان به مغز 

پناهنده و در پایان دوره درمان دوباره ظاهر شود«.
البته دانشــمندان می گویند اگر بتوانیم روشی که ویروس HIV به آن وسیله 
خود را پنهان می کند پیدا کنیم می توانیم به درمان کاملی برای این ویروس 

نیز برسیم.
یعنی در این وانفسای کرونا، کووید۱9 تنها بیماری همه گیری نیست که دنیا 
در حال مبارزه با آن است؛ چون برخی محققان بیماری ایدز را هم یک بیماری 
همه گیر می دانند. چون به کمک تالش هایی که در ســال های متمادی برای 
کنترل آن شده فقط ۳۷ میلیون نفر در جهان به آن مبتال هستند و گرنه آمار 

می توانست خیلی باالتر از این باشد.
در واقع درمان های مدرن امروزی، غلظت این ویروس را در بدن به میزان قابل 
توجهی کاهش می دهند. با این حال، این درمان ها باید روزانه انجام شوند و اگر 

درمان متوقف شود، این ویروس می تواند در بدن پنهان شود.
حاال مطالعات جدید نشان می دهد یکی از مکان هایی که ویروس HIV قادر 
به پنهان کردن خود در آن اســت، ســلول های مغزی به نام آستروسیت ها 
)astrocytes( است. این سلول ها حدود ۶0 درصد از کل سلول های مغز انسان 
را تشکیل می دهند و این مطالعه تخمین می زند در یک فرد آلوده به HIV بین 

یک تا ۳ درصد از این سلول ها می توانند مخفیگاه ویروس باشند.
دانشمندان آستروسیت های جنینی انسان را به مغز یک مجموعه از موش های 
تازه متولد شده و یک مجموعه از موش های بالغ تزریق کردند و دریافتند در 
هر دو گروه، آستروســیت های آلوده، ویروس را به سلول های CD۴ که نوعی 
سلول ایمنی است که به طور خاص توسط ویروس HIV هدف قرار می گیرد، 
منتقــل می کنند.برای تأیید آزمایــش روی موش ها، محققان این موضوع را 
در چهار مغز اهدا شــده مورد بررســی قرار دادند و دریافتند این موضوع در 
ســلول های انسانی نیز صادق است. پرسش های بســیاری هنوز درباره نحوه 
توانایی آستروسیت ها برای انبار کردن ویروس HIV  و انتقال آن به اندام دیگر 
وجود دارد و آزمایش های بیشتری الزم است. حاال این پرسش به ذهن من و 
شما می رسد که آیا ویروس کرونا هم که مشخص شده سراغ مغز انسان ها رفته 
می تواند در مغز پنهان شود؟ آیا اگر روش پنهان شدنش پیدا شود، امیدی به 

یافتن روش یا داروی درمانی هم هست؟

 مجازآباد
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ورزشورزش
دور رفت فینال لیگ برتر فوتسال

 »گیتی پسند« به دنبال 
پیروزی طالیی مقابل »مس«

 گفت وگو با متهم ردیف اول 
حذف ایران از جام جهانی 2006

 میرزاپور: برای دعوت به تیم ملی
به برانکو پول ندادم

 مهران احمدی: به هیچ وجه حاضر به ادامه همکاری با تنابنده نیستم

»پایتخت« در بالتکلیفی !

پرده کعبه 
فؤاد آگاه / موسم حج نزدیک شده، کرونا 
هم که فروکش نکرده و سعودی ها هنوز نه 
گفته اند حج را برگزار می کنند و نه گفته اند 
برگزار نمی کنند. شاید برای همین دیروز 
مسئوالن ایرانی اعالم کردند شواهد نشان 
می دهد عربستان نتوانسته شرایط برگزاری 
حج را فراهم کند و احتماالً امســال حج 
تمتع برگزار نخواهد شــد. بــا وجود این، 

عملیات دوخت پرده کعبه با جدیت و سرعت در عربستان در حال انجام است. 
خوب است بدانید که کارگاه دوخت پرده کعبه در منطقه ام الجود واقع شده و 
کارگرانی در آن کار می کنند که تقریباً تمام عمرشان به این کارمشغول بوده اند 
و برخی از آن ها نیز ســال های آخر کاری خود را سپری می کنند.  برای آماده 
کردن پرده خانه کعبه باید مراحلی مانند رنگرزی، چاپ، تزئین، دوخت ماشینی 
و دوخت دستی پشت سر گذاشته شود و فقط نوشتن عبارات قرآنی روی آن 
۶0 روز طول می کشــد. امسال را درســت نمی دانیم، ولی در سال های پیش 
می گفتند برای تهیه پرده کعبه نیاز به ۶۷0 کیلوگرم حریر خام، نخ نقره ای و 

نخ های نقره ای – طالیی است. 
حریرمورد نیاز از ایتالیا و نخ هایی مخصوص دوخت از آلمان وارد می شــدند. 
»فارس« دیروز درباره پرده خانه خدا نوشــت: »مراحل دوخت پرده خانه خدا 
که هر سال در روز عرفه تعویض می شود، امسال توسط بیش از ۱۵0 هنرمند 
دنبال شده و مراحل پایانی را طی می کند. ارتفاع پرده خانه خدا حدود ۱۴ متر 
ِحـیُم«،   است و در آن آیات و عباراتی همچون »نَِبّْئ ِعَباِدی أَنِّی أَنَا الَْغُفـــوُر الَرّ
»یا َحّناُن یا َمّناُن«، »اهلل جل جالله« و »سبحان اهلل و بحمده سبحان اهلل العظیم« 
با ســیم طال و نقره حک می شود. پرده خانه خدا به رنگ مشکی و از ابریشم 
خالص است که امسال نیز این پرده به همت بیش از ۱۵0 هنرمند در کارگاه 
دوخت پرده کعبه در حال تکمیل است. با توجه به ظرافت و اهمیت پرده خانه 
خدا، دوخت آن در چند مرحله صورت می گیرد که به دلیل ســنگین بودن 
قسمت هایی از پرده خانه خدا، هنرمندان بخش هایی از آن را جداگانه دوخته 
و به پارچه اصلی متصل می کنند. امسال هنوز عربستان به دلیل شیوع کرونا 
وضعیت حج تمتع را مشخص نکرده است، اما به گفته منابع آگاه حج امسال 
از سوی سعودی ها لغو می شود و با وجود این، مشخص نیست که تعویض پرده 

خانه خدا بدون حضور زائران چگونه صورت خواهد گرفت«.

علیرضا دبیر:  1.5 میلیون کشتی گیر را از دست دادیم

کشتی به ورزش سوم 
وچهارم ماتبدیل می شود!

باور می کنید؟ 

چه خبر؟

همه چیز درباره قوم »مایا« و پیش بینی های آن هاهمه چیز درباره قوم »مایا« و پیش بینی های آن ها

 پایان تراشی پایان تراشی
 برای  دنیا ! برای  دنیا !

12
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سینا حسینی: اواسط هفته جاری 6 باشگاه لیگ برتری 
با انتشار نامه ای مشترک مدعی شدند از حضور در ادامه 
رقابت هــای لیگ برتر انصــراف می دهند! همان تهدید 
قدیمی که پس از شیوع ویروس کرونا از سوی مالک چهار 
باشگاه خصوصی مطرح شد اما هرگز به سرانجام مشخص 
نرسید، البته این بار معترضان به شروع رقابت های لیگ 
برتر مدعی شــدند چنانچه از ســوی فدراسیون فوتبال 
بی توجهی صورت بگیرد به نهادهای بین المللی نظیر فیفا 

و کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت خواهند کرد.

تهدید مقابل تهدید#
 اما واکنش مقام های فدراســیون فوتبال همان موضع 
قدیمی بــود، آن ها نه تنها تهدید این 6 باشــگاه لیگ 
برتری را جدی نگرفتند بلکه مدعی شــدند هیچ اتفاقی 
رخ نخواهــد داد و بازی های لیگ برابر زمان بندی اعالم 
شده برگزار خواهد شد. تنش به شکل جدید دوباره میان 
موافقان و مخالفان استارت خورد تا فضای حاکم بر فوتبال 
دوباره متشــنج شود، مسئوالن ســازمان لیگ با تهدید 
متقابل از برخورد شدید قضایی با متخلفان خبر دادند تا 
دوباره همه چیز تحت تأثیر این جدال بی پایان قرار گیرد.

بدون نامه مکتوب#
البته برخی منابع خبری بی طرف نیز مدعی شدند تهدید 
6 باشگاه لیگ برتری در حد حرف است چون هرگز آن ها 
نامه مکتوب و رسمی را به سازمان لیگ مبنی بر انصراف 
خود اعالم نکردند از این رو این سناریو بیشتر به یک شو 
رسانه ای شباهت دارد تا واقعیت که با نقش آفرینی چند 
مالک لیگ برتری به اجرا درآمده است در غیر این صورت 
اگر آن ها به دنبال انصراف بودند به جای طرح موضوع در 
رسانه ها و جنجال سازی ابتدا قبل از هر کاری نامه رسمی 

خود را به دبیرخانه سازمان لیگ ارسال می کردند.

ردپای سبز#
حاال سؤالی که شاید برای افکار عمومی پیش بیاید این 
است که چرا فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان 
به این میزان پافشاری می کند که دوباره رقابت های لیگ 
برتر انجام شود؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید 
نگاهی به جلســه چند روز پیش مسئوالن فدراسیون، 
اعضای کلیدی ســازمان لیگ در سئول جنوبی داشته 
باشیم.گفته می شود چند روز قبل جلسه ای مخفیانه در 
فدراســیون فوتبال برگزار و صحبت های جالبی در این 

رابطه میان شــرکت کنندگان مطرح شده است و آنجا 
قرار می شود به هر قیمتی مسابقات لیگ برتر ادامه پیدا 
کند تا تبعات بعدی گریبانگیر فدراسیون فوتبال نشود. 
به همین دلیل در پایان این نشســت مقرر شد برگزاری 
مســابقات تمامی رده های باشگاهی با جدیت در دستور 

کار قرار بگیرد. 
گویا در این جلسه از پیغام AFC رونمایی می شود به این 
ترتیب که »در صورت مختومه کردن مسابقات لیگ برتر، 
مشکالت جدی با کنفدراسیون فوتبال آسیا پیدا خواهد 
شد، AFC معتقد است: مسابقات فوتبال در کشور های 
قاره با مجوز ســتاد مراجع پزشــکی برگزار می شود و 
براین اساس هر فدراسیون یا کشوری که بازی های لیگ 
خودش را لغو کند، به معنای وضعیت قرمز آن کشــور 

خواهد بود! 
به عبارت بهتر اگر وضعیت کشورمان در مبارزه با ویروس 
کرونا از نظر AFC قرمز شود، آنگاه نمایندگان باشگاهی 
ما نخواهند توانست به سایر کشور ها سفر کنند و چه بسا 
تیم ملی ایران هم قادر نباشد برای بازی به کشور دیگری 
برود. بنابراین باید مســابقات فوتبال به هر شکل ممکن 

برگزار شــود تا فوتبال ایران دچار محرومیت یا مشکل 
خاصی نشود«.

در پایان این جلســه عالی ترین مقام اجرایی فدراسیون 
فوتبال به شــرکت کنندگان توصیه می کند به هیچ وجه 
محتویات جلسه به بیرون درز پیدا نکند اما از چند ساعت 
بعد خبرهای مرتبطی با این موضوع توسط چند خبرنگار 
در شبکه های اجتماعی منتشر می شود به همین دلیل 
محمد مهدی نبی با حضور در شبکه خبر از این مسئله 
رونمایی می کند تا ماجرا رســماً علنی شــود، با انتشار 
ســخنان نبی منتقدان و مخالفان مدعی می شوند این 
فرایند با منطق سازگار نیســت چون اگر بنا به اجرای 
چنین تدبیری باشد کشورهایی که لیگ خود را تعطیل 
کرده اند امکان حضور در رقابت های بین المللی و قاره ای 
را نخواهند داشت اما منابع خبری بر این عقیده اند این 
تصمیم در برهه کنونی اخذ شــده و با توجه به کاهش 
کرونا در قاره آســیا شامل حال کشــورهایی که در اوج 
این بیماری تصمیم به تعطیلی رقابت های داخلی خود 

گرفته اند نمی شود.
 بلکه کشورهایی که از این پس به دلیل کرونا مسابقات 

خود را لغو کنند به دلیــل جلوگیری از خطرات بعدی 
به صورت اتوماتیک وار از چرخه مسابقات حذف خواهند 

شد.

فشار اسپانسرها؟#
البتــه طیف دیگری از منتقدان هم بر این باورند قرارداد 
منعقد شــده میان فدراســیون فوتبال و شرکت طرف 
قرارداد تبلیغات محیطی هم در این تصمیم گیری کاماًل 
نقش دارند چون اگر مســابقات تعطیل شود فدراسیون 
قادر نیست درآمد ناشی از این قرارداد را بدست آورد بلکه 
بایستی مبلغی را به عنوان غرامت به طرف مقابل پرداخت 
کند از این رو مدیران فوتبال به دنبال برگزاری مسابقات 

است تا متحمل پرداخت خسارت نشود.
 مدیران تلویزیون هم به واسطه فرایند درآمدزایی به شدت 
به دنبال برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر است چون 
به این واسطه می توانند باکس تبلیغاتی خود را پر کنند 
و ضرری که در این ایام بابت تعطیلی متحمل شــده را 
جبران کنند از این رو خط مشی تمام برنامه های رادیویی 

و تلویزیونی بر برگزاری رقابت های لیگ برتر استواراست.

تهدید توخالی کناره گیری از لیگ را باور نکنید! 

پای اسپانسرها و » ای اف سی« وسط است

قرارداد میهایلوویچ با بولونیا تمدید شد
ورزش: باشگاه بولونیا دیروز به طور رسمی اعالم کرد: قرارداد سینیشا میهایلوویچ 
را تا سال 2023 تمدید کرده است. قرارداد قبلی این سرمربی صربستانی با بولونیا تا 
سال 2022 اعتبار داشت. میهایلوویچ در ماه ژانویه 2019 هدایت بولونیا را برعهده 
گرفت و در همان فصل اول حضورش در این تیم در 17 بازی 30 امتیاز برای این 
تیم به ارمغان آورد و مانع از سقوط این تیم به دسته پایین تر شد. پیش از آغاز فصل 
20-2019 تشخیص داده شد که این سرمربی صربستانی به بیماری سرطان خون 

مبتالست، اما پس از انجام پیوند مغز استخوان در مسیر بهبودی قرار گرفت.

دیاباته، غایب قطعی سه بازی نخست استقالل
ورزش: شیخ دیاباته بازیکنی است که با اضافه وزن زیاد به ایران برگشت و با وجود 
پشت سرگذاشتن تمرینات فشرده هنوز نتوانسته به شرایط حضور در مسابقه برسد. 
طبق اخبار رسیده دیاباته به طور قطع در سه بازی اول استقالل برابر فوالد، پیکان و 
پارس جنوبی جم غایب خواهد بود و باید تمرینات فشرده خود را ادامه بدهد. با این 
حال فرهاد مجیدی امیدوار است بتواند برای بازی حساس برابر تراکتور دقایقی از این 
بازیکن در ترکیب تیمش استفاده کند. دیاباته پس از حضورش در ایران و منفی شدن 

تست کرونایش تمرینات خود را با تیم آغاز کرد.

بایرن مونیخ و رد شانس جذب ستاره آلمانی
ورزش: کای هاورتــز در فصل جاری یکی از بهترین بازیکنان بوندســلیگا بوده و 
عملکرد درخشان این ســتاره جوان آلمانی باعث شده بسیاری از تیم های بزرگ 
اروپایــی برای خرید این بازیکن اقدام کنند. اگرچه تا چندی پیش اخبار حاکی از 
توافق او با بایرن مونیخ برای فصل بعد بود، اما نشریه بیلد دیروز در گزارشی فاش 
کرد باواریایی ها این فصل برای خرید کای هاورتز اقدام نخواهند کرد. لورکوزن برای 
فروش کای هاورتز مبلغ 70 میلیون پوند درخواست کرده که پرداخت چنین رقمی 

در حال حاضر از توان بایرن مونیخ خارج است. 

ستین: گریزمان بازیکنی بسیار مهم برای بارسلوناست
ورزش: سرمربی تیم فوتبال بارسلونا از مهاجم فرانسوی اش تمجید و او را بازیکنی 
مهم برای بارســلونا توصیف کرد. کیکه ستین دراین باره گفت:» گریزمان بازیکنی 
اســت که کاری قابل ستایش در زمین انجام می دهد. او بازیکنی بسیار مهم برای 
بارسلوناست«.ستین در مورد بازی با لگانس گفت: »می دانستم بازی دشواری خواهیم 
داشت. در صورتی که ما موفق به ثمر رساندن گل زودهنگامی نمی شدیم، شرایط 
می توانست پیچیده تر شود. بازی را خوب شروع کردیم، اما توپ هایی را لو داده و به 

لگانس اجازه نفس کشیدن دادیم«.

ورزش: فینال لیگ برتر فوتســال که قرار بود در روزهای 
پایانی سال گذشته برگزار شود و شرایط کرونایی آن را به 
سال جدید منتقل کرد، موجب شد تا سرنوشت قهرمان این 
فصل از زمستان به تابستان کشیده شود. تیم های مدعی 
مس سونگون و گیتی پسند دو تیمی هستند که با غلبه 
بر رقبای خود راهی فینال لیگ برتر در سال 9۸ شدند و 
حاال طی دو بازی سرنوشت قهرمان لیگ برتر در سال 9۸ 
را مشخص خواهند کرد. دور رفت فینال لیگ برتر فردا و از 
ساعت 17 در سالن پیروزی اصفهان با رعایت پروتکل های 

بهداشتی و بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

*گیتی پسند در فکر انتقام#
شــاید کمتر کسی فکر می کرد گیتی پسند فینال سال 
گذشــته در حالی که ســه بر یک در نیمه نخست به 
رختکن رفته بود با شکست در نیمه دوم جام را تقدیم 
مس ســونگون کند، ولی این اتفاق افتاد تا این باشگاه 
اصفهانی در شوک بزرگی قرار گیرد. گیتی پسند در سال 
9۸ که تیمی متشکل از جوان ها و باتجربه ها تشکیل داده 
بود، خود را برای صدرنشینی به آب و آتش نزد، ولی در 
پلی آف و بازی مقابل سوهان قم و سن ایچ نشان داد عزم 
خود را برای پاک کردن اشتباه سال گذشته جزم کرده 
است، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تمرینات و مسابقات 
فرصتی به دو تیم به ویژه گیتی پســند داد تا کمی به 
وضعیت خود سروسامان دهند. جدایی سپهر محمدی و 
جذب الکس فالکون شاید یکی از مهم ترین اتفاقات این 
تیم اصفهانی بود که روند حرکتی و تاکتیکی گیتی پسند 
در ســال های گذشته را به کل تغییر داد. در ادامه لیگ 
جذب اصغرحسن زاده و الکس نشان از برنامه این باشگاه 

اصفهانی برای قهرمانی داد.

مشکالت مس و امیدواری گیتی پسند#
مس سونگون پس از قهرمانی دراماتیک در فصل گذشته 
و جذب مهره هایی چون مهدی جاوید، محمد شجری 
و مســلم اوالدقباد از گیتی پسند، نشان داد عزم خود را 
برای تکرار قهرمانی جزم کرده است، اما جدایی مهره های 
کلیــدی خود مثل حمید احمدی، محمدرضا ســنگ 
سفیدی و مرتضی عزتی و پیوستن آن ها به تیم رقیب 
سبب شد شاهد چند ضربه در این تیم باشیم. نخستین 
ضربه در جام باشگاه های آسیا بود که در فینال مغلوب 
شد ، دومین ضربه به مس سونگون زمانی اتفاق افتاد که 
این باشگاه در پرونده سنگ سفیدی و احمدی شکست 
خورد تا پنجره نقل و انتقاالت خود را بســته ببیند، در 
ادامه سومین ضربه به مس سونگون نتایج ضعیف در جام 
باشــگاه های جهان بود ، جدایی تقی پور را شاید بتوان 
چهارمین ضربه به این تیم عنوان کرد، جدایی علیرضا 
وفایی در نیم فصل را پنجمین شکســت این باشــگاه 
دانســت. در این بین صدرنشینی مس در دور مقدماتی 
لیگ برتر در ســایه تمام این شکست های مدیریتی را 

نمی توان کتمان کرد. 
با وجود این مشــکالت و همچنین  پرداخت نشــدن 
پاداش قهرمانی آسیا و حضور در جام باشگا ه های جهان 
به بازیکنان می توان بــه صراحت گفت این تیم پس از 
وقفه طوالنی از مرحله نیمه نهایی تا فینال با اســترس 
بسیار باال در فینال حاضر خواهد شد و البته شاید وارد 
شدن مدیرعامل این باشگاه و حاشیه سازی برای یکی از 
بازیکنان گیتی پسند دود آن به چشم مس وارد شود و 

تمرکز را از این تیم دور کند.
گفتنی اســت، بازی برگشت روز ششم تیرماه در تبریز 

انجام خواهد شد.

ورزش:علیرضــا دبیر، رئیس فدراســیون کشــتی در 
گفــت و گویی که با رادیو ایران داشــت، به موضوعات 
مختلف اشاره کرد و پاسخگوی سؤال هایی در حوزه این 

ورزش بود که این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

 قهرمان المپیک لزومًا مربی خوبی نیست#
یکی از علت هایی که ما به این می گوییم چرخه انتخاب 
مربی و ملی پوش، یک علتش چرخه انتخاب مربی تیم 
ملی و مدرس کشتی است. کشتی گیری سوای مربیگری 
است و مربیگری یک فن دیگری دارد، کشتی گیری که 
قهرمان المپیک و جهان بوده، باید خودش را در مربیگری 
هم ثابت کند. در این چند سال هنوز نهایی نشده و فکر 
می کنم در دو ماه آینده نهایی شود تا کسانی که خوب 

هستند شناخته شوند.

 رقیبم را رئیس سازمان لیگ کردم#
خود آقای نصیــرزاده در لیگ خیلی خوب کار می کند 
و بــه تمام اســتان ها می رود و کلی بــار از روی دوش 
فدراسیون برداشــته. ما اگر به کار تیمی اعتقاد داشته 
باشیم و از مهره های خوب اســتفاده کنیم، بار از روی 
دوش فدراســیون برداشــته می شــود. ما باید عدالت 
را رعایت کنیم و رئیس فدراســیون اصاًل نباید به این 
موضوعات ورود کند. ما اگر قانون خوبی انتخاب کنیم 
خیالمان راحت اســت و کســی که حقش باشــد چه 
در بین کشــتی گیران و چه مربیان انتخاب می شــود.

 1.5 میلیون کشتی گیر از دست دادیم#
اواخر دهه 70 در جمعیت 64 میلیونی کشــور ما بیش 
از یک و نیم میلیون کشتی گیر فعال داشتیم و در یک 
وزن 5۸ کیلوگرم در یک مسابقات انتخابی تیم ملی چه 

اتفاقی رخ می داد و یک نفر باید 9 دور کشتی می گرفت. 
اگر کمیت باال باشــد، کیفیت هم ناچار باال می رود. ما 
در ماه های اخیر آماری که گرفتیم کشــتی گیر فعال در 
جمعیت ۸3 میلیونی به زیر 50 هزار نفر رسیدیم. تا چند 
سال بعد به دهه 60 و سال های پس از انقالب می رسیم 

که تک قهرمان داشته باشیم.

 کشتی مثل نفت است#
مردم و مســئوالن باید بدانند کشــتی ما مثل نفت و 
پسته و خاویار و فرش ماست و جزو معدود ورزش هایی 
است که وارداتی نیســت. این ورزش ملی و اول ماست 
و نظرســنجی ها نشان می دهد که کشتی ورزش سوم و 
چهارم ما می شود و اگرچه از نظر افتخارات اول است اما 

با این روند سال های سختی را خواهیم داشت.

 البی در اتحادیه جهانی#
یک ماه و نیم دو ماه گذشــته بود که فهرســت نهایی 
انتخابات اتحادیه جهانی کشــتی برای ما فرستاده شد 
و ما قطعی کردیم که آقای ســوریان به عنوان نماینده 
فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران معرفی شود. 
قرار بود انتخابات شــهریورماه در صربستان برگزار شود 
اما باتوجه به کرونا انتخابات آبان یا آذر ماه برگزار خواهد 
شد و در همان صربستان اگر اتفاق خاصی نیفتد به انجام 
خواهد رسید. از ســال پیش که من رئیس فدراسیون 
شدم، نخستین سفر را به روسیه رفتم و به این خاطر بود 
که در مورد آقای سوریان رایزنی کنیم.خیلی ها می گفتند 
آقای دبیر باید انتخاب شود اما خیلی موضوعات بود که ما 
به این نتیجه رسیدیم آقای سوریان از من ارجح تر است. 
فدراسیون باید وضعیت موجود را حفظ و همچنین کشتی 
را در ایران توسعه دهد و این خودش یک دنیا کار است .

دور رفت فینال لیگ برتر فوتسال

»گیتی پسند« به دنبال پیروزی طالیی مقابل »مس«
علیرضا دبیر:  1.5 میلیون کشتی گیر را از دست دادیم

کشتی به ورزش سوم وچهارم ماتبدیل می شود!

گزارش کوتاه

 گفت وگو با متهم ردیف اول 
حذف ایران از جام جهانی 2006

 میرزاپور: برای دعوت به تیم ملی 
به برانکو پول ندادم

ورزش: میرزاپــور به عنوان یکــی از متهمان اصلی حذف تیم 
ملــی از جام جهانی 2006 به دفــاع از عملکرد خود پرداخته و 

صحبت های جالبی را مطرح کرده است.
گوشه هایی از این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

*خیلی ها این مسئله را نمی دانند اما رباط صلیبی من دچار پارگی 
بود و به همان شکل در زمین بازی می کردم.

*بعضی از دوســتان می گفتند میرزاپور به برانکو پول داده تا او 
هوایش را داشته باشد اما این اصالً درست نبود. 

*مقابل مکزیک باوجود دو گلی که خوردم فکر می کنم یکی از 
بهترین بازی هایم در دوران بازیگری بود.

*مقابل پرتغال توپی که از دکو گرفتم جزو ده سیو برتر مرحله 
گروهی هم شد.

* پنالتی های رونالدو را آنالیز نکرده بودیم و مربیان هم هیچ چیز 
نگفته بودند.

جواد نکونام آمد و گفت که این پنالتی را اگر بگیری خیلی روی 
سرنوشــتت تأثیر دارد و گرفتن پنالتــی رونالدو در جام جهانی 

می تواند سرنوشتت را عوض کند اما به هر حال اتفاق افتاد.
* دکتــر دادکان پس از بازی با مکزیک آمد رختکن و از بچه ها 
تشکر کرد و حتی 5 هزار یورو از پاداش باقی مانده را به بچه ها داد. 
*یکی از بزرگ ترین مشکالت تیم ما همان اختالف بین سازمان و 
فدراسیون بود و بعضی از دوستانی که در ترکیب اصلی نبودند و بازی 
نمی کردند به سرمربی بی احترامی می کردند و شرایط خوبی نبود.

* بعضی از دوستان وقتی آقای برانکو را می دیدند به او سالم نمی کردند! 
چون می دانســتند ایشان پس از تورنمنت در تیم ملی نیستند.

نوید اصغری: مهاجم نیجریه ای تیم فوتبال پرسپولیس 
در گفت وگویی توضیحاتی درباره شرایط این روز های خود 
و دلیل عدم بازگشــتش به ایران داد. با وجود اینکه بشار 
رسن و بوژیدار رادوشوویچ، دو بازیکن خارجی تیم فوتبال 
پرســپولیس موفق شــدند خود را به ایران برسانند تا در 
تمرینات گروهی تیمشان شرکت کنند، کریستین اوساگونا، 
مهاجم نیجریه ای سرخپوشــان به دلیل محدودیت های 
پروازی هنوز موفق نشــده از کشــورش خارج شود و به 
ایران بازگردد.کریســتین اوساگونا درباره آخرین وضعیت 
بازگشتش به ایران و وضعیت این روز های خود صحبت هایی 

انجام داد که متن کامل آن را در زیر می خوانید:

 چرا هنوز موفق نشدی به ایران بازگردی؟
من برای بازگشت کامالً آماده و فقط منتظر تهیه بلیت از 
سوی مدیران باشگاه پرسپولیس هستم. مطمئناً هر زمان 
که باشگاه شرایط را برای حضورم در ایران فراهم کند من 
سریعاً بازمی گردم.وضعیت فعلی من کامالً شبیه به پاتوسی 
)هافبک تیم فوالد( اســت. ما در کشورمان در قاره آفریقا 
قرنطینه هستیم و به دلیل نبود پرواز مستقیم به سمت 
قطر یا امارات نمی توانیم به سمت ایران حرکت کنیم. از 
طریق اروپا هم نمی شود این کار را انجام داد، چون آن ها 

هم سخت گیری شدید و مسافران را قرنطینه می کنند.

 با مدیران باشگاه در ارتباط هستی؟
من کامالً با باشــگاه هماهنگ هستم و فقط منتظرم تا 

مسئله پروازم حل شود.

 بشار و رادوشوویچ موفق شدند به ایران بازگردند 
و بخشی از پول خود را هم گرفتند.

مطمئناً من هم مثل رادو و بشــار دوســت دارم به ایران 
بازگردم و به پولم برسم، چون واقعاً به این مبلغ نیاز دارم، 

اما فعالً کاری از دست من ساخته نیست.

 ما شــنیده ایم در قراردادت بندی وجود دارد 
مبنی بر اینکه اگر 10 جلســه غیرموجه در تمرین 
حضور پیدا نکنی باشگاه می تواند یکطرفه قرارداد 

را فسخ کند. این درست است؟
خیــر به هیچ عنوان. از طرفــی، غیبت من که غیرموجه 
محسوب نمی شــود. من یک ماه و نیم است که منتظر 

باشگاه هستم تا تدارک سفرم به ایران را فراهم کنند. غیر 
از بحث مالی واقعاً دلم برای بازیکنان و کادرفنی تیم و در 

کل فوتبال تنگ شده است.

 وضعیت آمادگی بدنی ات چطوراست؟
خداراشکر شرایط خوبی دارم. در این مدت کامالً با باشگاه 
و کادرفنی هماهنگ بودم و طبق برنامه تمرینات را منظم 
انجام می دادم. البته تمرینات گروهی چیز دیگری اســت 
و مطمئناً در روند آماده ســازی بازیکن تأثیر زیادی دارد. 
به همین دلیل من برای حضور در تمرینات پرسپولیس 

لحظه شماری می کنم.

هشتمین قهرمانی پیاپی بوندس لیگا برای بایرن مونیخ

دور خیز برای سه گانه
امیرمحمد سلطان پور: یکی از کلیشه ای ترین 
مباحثی که سرمربیان همیشه در فوتبال مطرح 
می کنند این جمله است که بازی به بازی پیش 
خواهیم رفت. قبل از بازی سه شنبه شب بایرن 
مونیخ مقابل وردربرمن هم هانس فلیک سرمربی 
باواریایی ها از همین کلیشه برای توصیف بازی 

پیش روی تیمش استفاده کرد: 
»ما می خواهیم کار را در روز سه شنبه تمام کنیم. 
این هدف ماست، ما روند بسیار خوبی را در پیش 
گرفته ایم و می خواهیم این روند پیروزی هایمان را 
ادامه دهیم«.حاال بایرن با پیروزی یک بر صفر مقابل 
وردربرمن کار را تمام کرد و هشــتمین قهرمانی 
پیاپی این باشگاه در بوندس لیگا بدست آمد. حاال 
دســتاورد فلیک این امکان را به خود و بازیکنان 
قرمزپوش می دهد که به فکر دستاوردهای بزرگ تر 
و یا حتی کسب دومین سه گانه این تیم در هفت 
سال گذشته باشند. آن ها 16 روز دیگر در فینال 
جام حذفی آلمان به مصاف بایر لورکوزن خواهند 
رفت و مدت اندکی پس از آن نیز دوباره به لیگ 

قهرمانان اروپا برخواهند گشت.

تأثیرگذار مثل هانس فلیک#
بایرن با نیکو کوواچ در ابتدای فصل مقداری در 
دست انداز افتاده بود، اما در ادامه خود را با هانس 

فلیک به عنوان غول فوتبال در اروپا دوباره مطرح 
کرد. فلیک در شــروع کار و در نخستین بازی 
خود با دورتموند باید بازی می کرد که بسیاری 
را نگران کرده بود، اما در همان بازی نخســت با 
کسب پیروزی 4برصفر مقابل زنبورها نشان داد 
که برنامه های بزرگی در سر دارد. از همان زمان 
اعتماد به نفس آن ها نیز اوج گرفت تا جایی که 
از ابتدای سال 2020 تنها در یک بازی نتوانستند 
پیروزی کسب کنند. بایرن غیر قابل توقف به نظر 
می رسید و حتی در لیگ قهرمان نیز به شکلی 
کوبنده چلســی را از پیش رو بر داشتند. آن ها 
از ابتدای ژانویه در هفت مسابقه خود چهار گل 
یا بیشتر به ثمر رســانده اند و رکورد 132 گل 
آن ها در یک فصل، رکورد خودشــان در فصل 
73-1972 را شکسته اســت. تازه در آن فصل 
آلمان یک تورنمنت دیگر به نام جام اتحادیه نیز 

داشت.

در اندیشه کسب سه گانه#
مونیخی ها پس از پیروزی 3برصفر مقابل چلسی 
یک پای خود را در مرحله یک چهارم نهایی اروپا 
می بیننــد و البته در ادامــه راه نیز از هیچ کس 
نمی ترسند. فلیک سبب شده بایرن به منظمی 
یک ماشین بازی کند اما بازیکنان این تیم خارج از 

زمین مسابقه می توانند به رؤیاپردازی برای کسب 
سه گانه بپردازند. البته این را نباید فراموش کنیم 
که کســب عنوان های قهرمانی داخلی همیشه 
از یک ســرمربی بایرن مونیخ انتظــار می رود، و 
همان طور کــه در مورد نیکوکوواچ دیدیم که در 
فصــل اول حضور خود دوگانه داخلی را کســب 
کرده بود، هیچ تضمینی برای ادامه کار همیشگی 
ســرمربی نخواهد بــود. منوئل نویــر در فصل 
13-2012 که بایرن ســه گانه را کسب کرد در 
این تیم حضور داشت و انگیزه زیادی دارد تا این 
کار را دوباره تکرار کند. او که از آن زمان هر فصل 
قهرمان بوندس لیگا شده، تعداد جام های ویترین 
افتخاراتش را به عدد 19 رسانده و می تواند تا آخر 

فصل این عدد را به 21 تبدیل کند.

آماده تر و سرحال تر از دیگرغول ها#
بایرن فصل گذشته در لیگ قهرمانان اروپا ضعیف 
عمل کرد و در همان دور یک شــانزدهم نهایی 
درس خوبی از لیورپــول گرفت. اما مونیخی ها 
اکنون به هیوالی خطرناک تری تبدیل شده اند 
و با کنار رفتن لیورپول از اروپا، شانسشان برای 
کسب عنوان قهرمانی افزایش پیدا کرده است. 
مســلماً حاال که آن ها قهرمانــی بوندس لیگا را 
قطعی کرده اند، فلیک این شــانس را دارد تا به 

صورت چرخشی در ادامه مسابقات از بازیکنان 
اصلــی و غیر اصلی خود اســتفاده کند تا آن ها 
را در دو تورنمنت دیگر ســرحال نگه دارد. تازه 
چون بوندس لیگا زودتر از لیگ های مطرح دیگر 
اروپایی آغاز شده، بازیکنان بایرن این فرصت را 
نیز دارند که نســبت به دیگر تیم های غول قاره 
سبز بیشتر استراحت داشته باشند. برخالف آن ها 
دیگر تیم ها در دو ماه آینده تقویمی بسیار فشرده 
برای بازی هایشان خواهند داشت و از طرف دیگر 

دو تیم باقی مانده در لیگ قهرمانان از فرانســه 
یعنی لیون و پاری سن ژرمن نیز به دلیل نیمه 
تمام ماندن مسابقات لیگ فرانسه ماه هاست که 
هیچ بازی رسمی برگزار نکرده و مسلماً از شرایط 

بازی دور هستند.
شاید همیشه این ذهنیت وجود داشته که دیگر 
تیم های فوتبال آلمان توانایی متوقف کردن بایرن 
را ندارند اما اکنون به نظر می رسد دیگر تیم های 
مطرح اروپایی نیز چنین توانایی را نداشته باشند.

دروازه بان تیم شــهرخودرو مشهد، در پست اینستاگرامی 
خود از کتــاب جدیدی که مطالعه می کند رونمایی کرد. 
مهدی رحمتی که در حال خواندن کتاب »استخوان خوک 
و دست های جذامی« اســت و نام آن برگرفته از حدیثی 
از حضرت علی)ع( اســت، عکسی از خود منتشر کرده و 
می گوید: »تا حاال شــده ســؤال هایی گنگ از اطرافتون و 
دنیایــی که توی اون گیر کردید براتون پیش بیاد، بهتون 

خواندن این کتاب رو پیشنهاد می دم«.

ســتاره اسپانیایی باشــگاه آرســنال از حرکت جالب خود در 
راســتای حفاظت از محیط زیست خبر داد. هکتور بلرین دفاع 
راست توپچی های لندن در پست اینستاگرامی خود نوشته که 
از این هفته تا پایان فصل جاری، در هر دیداری که آرسنال به 
پیروزی برســد، او ســه هزار درخت را برای مبارزه با گسترش 
آلودگی هوا خواهد کاشــت. بلرین البته در کمپین خود راهی 
برای عالقه مندان به پیوســتن به او باز گذاشته تا حرکتش را 

گسترش دهد. 

هکتور بلرینمهدی رحمتی
باشــگاه لیورپول انگلیــس در توییتر خــود به حرکت 
خیرخواهانه مارکوس رشفورد ستاره باشگاه رقیب یعنی 
منچستریونایتد واکنش نشان داد. پس از آنکه رشفورد با 
تالش های زیاد خود سیاستمداران بریتانیایی را راضی کرد 
تا بودجه 120 میلیون پوندی برای تأمین غذای کودکان 
فقیر در این کشــور را عهده دار شوند، لیورپول در توییت 
خود نوشــته: »کودکان منطقه ما به خاطر الگویی مانند 

رشفورد دچار مشکل نمی شوند. از لیورپول با عشق«.

هافبک باشگاه منچسترســیتی در پست اینستاگرامی خود از 
اتفاق جالب در منزلش خبر داد. برناردو سیلوا هافبک اسپانیایی 
ســیتی با انتشار عکسی از خانه اش که هنوز پس از گذشت 6 
ماه از کریســمس، درخت کریســمس در آن قرار دارد همه را 
شوکه کرد. سیلوا می گوید: کریسمس می تواند هر زمانی وجود 
داشته باشد که بخواهید و من عاشق این هستم که نماد این عید 

همیشه در خانه ام برافراشته باشد.                 

برناردو سیلوالیورپول

غیبتم غیرموجه نیست

اوساگونا: وضعیت من شبیه پاتوسی است

ضد  حمله

بازگشت شجاعی به تمرینات تراکتور 
ورزش: مســعود شــجاعی کاپیتان تیم فوتبال تراکتور تبریز پس از 
کش  و قوس های فراوان در نهایت به شــهر تبریز بازگشت و در تمرینات 
تراکتوری ها شرکت کرد. پس از بازگشت شجاعی، مدیران باشگاه تراکتور 
در تالش هستند تا رضایت اشــکان دژاگه را برای حضور در تمرینات 
جلب کنند اما هنوز موفق به این کار نشــده اند . عالوه بر این عکاشــه 
حمزاوی و جفرسون یوری دو بازیکن خارجی سرخپوشان تبریزی دیگر 
غایبان تراکتوری ها در تمرینات این تیم هســتند که گفته می شود به 

دلیل لغو پروازهای خارجی نمی توانند به کشور بازگردند.

 پیشنهاد نجومی آرسنال به زنیت
 برای انتقال آزمون

ورزش: به نقل از ســایت Caughtoffside، آرسنال برای انتقال سردار 
آزمون، مهاجم هیجان انگیز ایرانی که به لیونل مسی این کشور تشبیه 
می شود، نزدیک شده است.بر اساس این گزارش، توپچی های لندن برای 
آوردن ســردار آزمون به ورزشگاه امارات به احتمال فراوان 31 میلیون 
پوند هزینه خواهند کرد. همچنین به نقل از Areanapoli ایتالیا، باشگاه 
فیورنتینا ایتالیا آماده است با فروش جیوانی سیمئونه، فرزند سرمربی 
اتلتیکو مادرید سردار آزمون، مهاجم زنیت سن پترزبورگ را جذب کند. 
مدیران باشگاه فیورنتینا طرح پیشنهاد معاوضه جیوانی سیمئونه، مهاجم 
24 ساله خود را با سردار آزمون آماده کرده اند. آن ها حاضر شدند برای 

قطعی شدن این انتقال مهاجم آرژانتینی را قربانی کنند.

آغاز اردوی تیم ملی فوتسال از ۳ تیرماه
 ناظم الشریعه، 16 بازیکن را به اردو فراخواند

ورزش: تیم ملی فوتسال کشورمان که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
به مدت چهار ماه امکان برگزاری اردوی تدارکاتی را نداشت، با صدور 
مجوزهای الزم برای برگزاری تمرینات از ســوی ستاد ملی مبارزه با 
کرونا و هماهنگی  کمیته فوتســال و کمیته پزشکی فدراسیون برای 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در مرکز ملــی فوتبال، اردوی خود را 
از روز سه شــنبه 3 تیرماه آغاز می کند. کادرفنی تیم  ملی فوتســال 
برای این اردو از 16 بازیکن به شــرح زیر دعوت کرده است:مســعود 
محمدی، سجاد بابایی، فرهاد ابراهیمی، بهزاد عظیمی، محمد نجف 
زنگی، علیرضا رفیعی، مهدی کریمــی، علیرضا جوان، علی عابدین، 
طاها نعمتیان، علی ابراهیمــی، حمیدرضا ره انجام، امین نصراله زاده، 
احمد اســماعیل پور، میالد قنبرزاده و حمــزه کدخدایی. این اردو با 
تصمیــم کادرفنی بدون حضور ملی پوشــان دو تیم حاضر در فینال 
پلــی آف لیگ برتر فوتســال، تیم های گیتی پســند اصفهان و مس 

سونگون ورزقان برگزار خواهد شد. 

 حسینی: فدراسیون قاطعانه
 پای تصمیمش بایستد

ورزش: کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: این خوب نیست که هر 
کسی درباره شروع لیگ صحبت کند، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
باید قاطعانه تصمیم بگیرند و جواب همه را بدهند. سید جالل حسینی 
درباره صحبت هایی که در خصوص بحث انصراف برخی تیم ها از حضور 
در لیگ برتر اظهار کرد: به نظرم باید فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
در این خصوص تصمیم بگیرند. بــه نظرم باید قاطعانه صحبت کنند 
تا همه جوابشــان را بگیرند. این درست نیست که هر کسی به نحوی 
که می خواهد صحبت کند. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ باید پای 
تصمیمی که گرفتند بایستند و قاطعانه هم جواب همه را بدهند تا این 

همه مشکل پیش نیاید.

صعود یاران حسینی به فینال جام حذفی ترکیه 
ورزش: از دور برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی 
ترکیه، فنرباغچه در ورزشگاه خانگی خود میزبان ترابزون اسپور بود و این 
بــازی را با نتیجه 3 بر یک واگذار کرد. دیدار رفت به میزبانی ترابزون با 
برتری 2 بر یک یاران حسینی به پایان رسیده بود و در مجموع ترابزون 
با نتیجه 5 بر 2 راهی فینال شد. در این بازی سید مجید حسینی از ابتدا 
در ترکیب ترابزون حضور داشت و 90 دقیقه بازی کرد. اللهیار صیادمنش 

در این بازی نیمکت نشین بود و به میدان نرفت.

خط و نشان پریرا  برای یک رکورد تاریخی
ورزش: لوســیانو پریرا ستاره خط حمله تیم فوالد خوزستان که فصل 
گذشــته به عنوان آقای گلی رسید، حاال در بازگشــت به ایران دوباره 
درخشش گذشته را تکرار کرد و توانست دروازه تیم سابقش صنعت نفت 
آبادان را باز کند. او در دیدار سه شنبه شب مقابل طالیی پوشان آبادان 
گلزنی کرد تا مشــخص شود فرم خوبی دارد و می تواند برای فوالدی ها 
مثمر ثمر باشد. نکته مهم درباره پریرا این است که او تا حاال 7۸ گل در 
لیگ برتر زده و با بهترین گلزن خارجی تاریخ لیگ برتر یعنی لوسیانو 
ادینهو تنها چهار گل فاصله دارد و شانس این را دارد که رکورد وی را هم 
بشکند و تاریخ ساز شود؛ چهار گلی که ممکن است فوالد را به سهمیه 

آسیایی نیز برساند.

 ورود سازمان بازرسی به پرونده های
 دوران مدیریت انصاری فرد

ورزش: سازمان بازرسی کل کشور به برخی پرونده های حقوقی باشگاه 
پرســپولیس که در دوران مدیرعاملی محمدحسن انصاری فرد به امضا 
رسیده ورود کرد. محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل پیشین پرسپولیس 
که پس از اختالفات شدید با هیئت مدیره باشگاه در بیستم اسفندماه 
ســال گذشته از پســت خود کناره گیری کرد دیگر در ساختمان این 
باشگاه حاضر نشد تا درباره ابهام های برخی پرونده های حقوقی و مالی 

دوران مدیریت خود صحبت کند.

 کاوه رضایی در فهرست
 خریدهای تابستانی نانت

ورزش:یک روزنامه فرانسوی از قرار گرفتن کاوه رضایی، مهاجم کلوب 
بروژ بلژیک در فهرســت خریدهای تابســتانی نانت خبر داد. به نقل از 
روزنامه Ouest-France فرانســه، کاوه رضایی هنوز نتوانسته در کلوب 
بروژ بازی کند اما در دوره قرضی بازی برای شــارلروا نشان داد که چرا 

قهرمان لیگ بلژیک در سال 201۸ او را جذب کرده بود.
باشــگاه نانت فرانسه این موضوع را به خوبی می داند و اکنون به انتقال 
این مهاجم ایرانی فکر می کند. رضایی که فصل گذشته 12 گل در 24 
بازی به ثمر رسانده است در ردیف نخست فهرست خریدهای تابستانی 

نانت قرار دارد.

منهای فوتبال

شوماخر زیر تیغ
ورزش: مراحل درمانی میشــاییل شــوماخر، اســطوره مسابقات 
اتومبیلرانی فرمول یک قهرمانــی جهان پس از حادثه دردناک 29 
دسامبر 2013 همچنان ادامه دارد.فیلیپ مناسک، پزشک معروفی 
که عمل پیوند سلول های بنیادی را روی شوماخر انجام داده بود از 
انجام یک عمل جراحی دیگر روی مغز این قهرمان پیشین آلمانی 
خبر داد و گفت: هدف ما، بازسازی سیستم عصبی مرکزی میشاییل 
است.راننده پیشین تیم های فراری و مرسدس سال 2013 در حین 
اسکی کردن در فرانسه، دچار حادثه و ضربه مغزی شدید شد و از آن 
سال به کما رفته است. خانواده شوماخر در این سال ها از انتشار خبر 

و عکس در مورد او به شدت جلوگیری کرده اند.

بحرین، میزبان بازی های پاراآسیایی جوانان شد
ورزش: بحرین میزبانی چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان 
در سال 2021 را برعهده گرفت. کمیته پارالمپیک آسیا )APC( اعالم 
کرد: این بازی ها روزهای اول تا 10 دسامبر سال آینده )10 تا 19 آذر 
1400( برگزار خواهد شد. برای نخستین بار است که بحرین میزبانی 
ورزش های معلوالن را در این سطح برعهده می گیرد که قرار است ۸00 
ورزشــکار زیر 20 سال در آن شرکت کنند.رشته های شرکت کننده 
عبارتند از: دوومیدانی، بدمینتون، بوچیا، گلبال، پاراوزنه برداری، شنا، 
تنیس روی میز، تکواندو و بسکتبال با ویلچر.نخستین دوره این بازی ها 
در ســال 2009 به میزبانی توکیو برگزار شــد. کواالالمپور در سال 
2013 و دبی در سال 2017 میزبانی این بازی ها را برعهده داشتند.

غول های تنیس، آمریکا را تحریم کردند
ورزش: نواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان در گفت وگویی 
اعالم کرد: بازیکنانی که با او صحبت کرده اند به دلیل شرایط سخت 

انجمن تنیس آمریکا تمایلی برای شرکت در گرنداسلم ندارند.
وی در گفت وگو با شبکه صربستانی RTS تأکید کرد: محدودیت هایی 
که کمیته برگزاری تنیس آزاد آمریکا ایجاد کرده بسیار شدید است 
و پایــدار نخواهد بود. جوکوویچ دراین باره اظهار کرد: بســیاری از 
بازیکنانی که من با آن ها صحبت کردم برای اینکه به آمریکا بروند 
یا نه نگرش منفی داشتند. به دلیل محدودیت های اعمال شده، روز 
گذشته تنیسور مطرح استرالیا از همه ستاره های تنیس خواست تا 

تورنمنت آمریکا را تحریم کنند.

مخفی کاری 40 نمونه دوپینگ وزنه برداران
ورزش:فدراســیون جهانی وزنه برداری )IWF( نخستین اقدام ها را 
برای بررسی ده ها نمونه دوپینگ مثبتی که در زمان ریاست تاماش 
آیان مخفی شده بود، انجام داده. IWF  مدارکی را به آژانس بین المللی 
تست )ITA( ارائه کرده که تحقیقات مستقلی را در خصوص فساد 
در وزنه برداری به وسیله ریچارد مک الرن آغاز کرده بود. ویتولد بانکا 
رئیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ )WADA( در بیانیه ای اعالم 

کرد: این سازمان با یافته های تیم مک الرن وحشت زده شده است.
پیش از این در گزارشی که مک الرن ارائه کرده بود به مخفی شدن 40 
نمونه دوپینگ اشاره شد که این ورزشکاران باید مدال های جهانی و 
قاره ای خود را پس دهند. مدارک و شواهد هفته گذشته به وادا ارسال 
شده است. وادا همچنین از تیم مک الرن خواست تا یافته های خود را 
که برای عموم مطرح نشد در تاریخ 4 ژوئن )15 خرداد( منتشر کند.

محمد موسوی به دادسرا احضار شد
ورزش:سید محمد موسوی، مدافع وسط تیم ملی والیبال ایران به 
دادســرا احضار شد. هنوز خبر دقیقی از علت احضار این بازیکن به 
دادسرا منتشر نشده است. محمد موسوی که سال گذشته به عنوان 
بهترین مدافع وسط لیگ برتر والیبال لهستان رسیده بود در فصل 

آینده برای تیم سایپا بازی خواهد کرد.

دریاچه ارومیه وارد لیگ کشتی می شود
ورزش: در حالی که چندی پیش مسئوالن سازمان لیگ و فدراسیون 
کشتی میزبانی مسابقات کشــتی آزاد جام باشگاه های جهان را در 
سال 99 به شهر ارومیه واگذار کردند، حاال یک تیم از این شهر قصد 
دارد در لیگ برتر کشتی نیز حاضر شود. مسئوالن شهر ارومیه که با 
حمایت استانداری در پی تیمداری در لیگ برتر کشتی آزاد هستند، 
آمادگی رسمی خود را برای حضور در این مسابقات به سازمان لیگ 
اعالم کردند. در نامه ای که به ســازمان لیگ کشتی ارائه شده، نام 
نماینده آذربایجان غربی در بیستمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد که 
قرار است از اول مردادماه آغاز شود، »دریاچه ارومیه« عنوان شده است.

رئیس هیئت بسکتبال خراسان رضوی 
مشخص شد

ورزش: مجمع انتخاب رئیس هیئت بسکتبال خراسان رضوی، در 
سالن جلســات اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، با حضور 
هــر 17عضو مجمع انتخابی این هیئت از جمله، طباطبایی رئیس 
فدراســیون بســکتبال، فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی، قوچان نژاد سرپرســت معاونت امور ورزشی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان، نماینده ورزشکاران، باشــگاه ها، مربیان، داوران، 
شهرســتان ها و دیگر اعضا برگزار شــد. در پایان این جلسه پس از 
رأی گیری از اعضای مجمع انتخابی مجیدولی پور توانست با کسب 
10رأی از مجموع 17رأی مأخوذه به مدت چهار سال ریاست هیئت 

بسکتبال خراسان رضوی را برعهده بگیرد.

هفته سی وششم لیگ برتر انگلیس
نوریچ - ساوتهمپتون

جمعه ۳0 خرداد - ساعت: 21:۳0 زنده از شبکه ورزش

هفته سی ام  لیگ برتر انگلیس
تاتنهام - منچستریونایتد

جمعه ۳0 خرداد - ساعت: 2۳:45 زنده از شبکه ورزش

هفته بیست و نهم اللیگا اسپانیا
رئال مادرید - والنسیا

 جمعه ۳0 خرداد -  ساعت: 00:۳0 زنده از شبکه سه

ورزش در سیما
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 هادی حجازی فر در نقش شهید باکری
فارس: مینی سریال »شهید باکری« 
به کارگردانی هــادی حجازی فر 
ساخته می شود.مجموعه تلویزیونی 
با موضوع زندگی شــهید باکری 
در هفت قســمت تولید خواهد 
شــد.تهیه کنندگی این سریال را 

ابوالفضل صفری برعهده دارد و بناســت هادی حجازی فر به عنوان اولین 
تجربه آن را کارگردانی کند.این مجموعه در مرکز سیمافیلم ساخته خواهد 
شد و هادی حجازی فر عالوه بر کارگردانی سریال، ایفای نقش شهید باکری 
را هم برعهده خواهد داشت. برای ساخت این سریال با خانواده شهید گرانقدر 

مهدی باکری نیز مذاکره شده است.

 مهران احمدی: به هیچ وجه حاضر 
به ادامه همکاری با تنابنده نیستم

»پایتخت« در بالتکلیفی !
تســنیم: درحالی کــه برخی 
رسانه ها و مطبوعات با عنوان موانع 
بر سر راه »پایتخت« به صداوسیما 
تاختنــد، اما خبرهای رســیده 
حکایت از اختالفات شــدید در 
درون خود پایتختی ها دارد.مهران 
احمــدی، بازیگر نقش بهبود که 

یک بار پیشتر به دلیل اختالف نظر با پایتختی ها در فصول چهار و پنج حضور 
نداشت، این بار هم گفته است به هیچ  وجه حاضر به ادامه همکاری با تنابنده 
نیست. مهران احمدی به گروه »پایتخت« اعالم کرده است به دلیل نقش کم 
و حقوق ناچیز، دیگر با پایتختی ها ادامه همکاری نخواهد داد و به همین دلیل 
پایتختی ها برای چهار قسمت پایانی به مشکل خورده اند.  این در حالی است 
که مدیر شبکه یک به تازگی در جلسه ای با سیروس مقدم، الهام غفوری و 
محسن تنابنده، بر ادامه همکاری این شبکه با پایتخت تأکید کرده است.

علی مسعودی سریال کمدی می سازد
باشــگاه خبرنــگاران: علی 
با  مسعودی، کارگردانی سریالی 
نام موقت »نوروز رنگی« را برعهده 
گرفت.علی مسعودی )معروف به 
مشــهدی( کارگردان و نویسنده 
درباره  تلویزیونی،  ســریال های 

فعالیت های اخیر هنری خود گفت: این روز ها در حال نگارش سریالی با 
نام موقت »نوروز رنگی« هستم که قرار است برای نوروز سال آینده ساخته 
شود.وی ادامه داد: این سریال کمدی است و داستان آن در فضای اسفند 
۶۶ تا نوروز ۶۷ می گذرد. فیلم نامه این ســریال تلویزیونی در ۱۷ قسمت 
نوشته می شود و تاکنون ۱۰ قسمت آن به نگارش درآمده است و به زودی 
پیش تولید آن آغاز می شود.مسعودی در پایان عنوان کرد: اکبر تحویلیان؛ 
تهیه کننده سریال، سیدحسام مرتضوی؛ مجری طرح و مدیر تولید پروژه 
و خودم هم کارگردانی آن را برعهده دارم. این سریال محصول سیمافیلم 
است. این کارگردان درباره زمان پخش سریال »آخر خط« به نویسندگی 

خود عنوان کرد: آن طور که شنیده ام قرار است به زودی پخش شود.

رئیس مرکز پویانمایی »صبا«: 
 فضای عرضه انیمیشن

 در» وی اودی ها« مسموم است
لیوانی،  محمدرحیــم  مهــر: 
رئیــس مرکــز پویانمایی»صبا« 
از فضای شــکل گرفتــه برای 
عرضــه محتوا به خصــوص در 
انیمیشن های خارجی در  حوزه 
وی اودی ها انتقــاد و این فضا را 
توصیف کرد.محمدرحیم  سمی 

لیوانی، رئیس مرکز پویانمایی»صبا« درباره انیمیشن های خارجی عرضه 
شده  روی وی اودی ها و سامانه های ویدئوی آنالین برای هر نوع مخاطب 
به ویژه کودکان و نوجوانان، بیان کرد: متأسفانه نوعی شتاب زدگی در حوزه 
وی اودی ها در کشــور شــکل گرفت و پیش از اینکه هر گونه نظارت یا 
چارچوبی در این حوزه وجود داشــته باشد، فعالیت آن ها گسترده شد. 
وی اودی هــا با عجله آغاز به کار کردند و می توان گفت هنوز هم نظارت 
جدی روی این سامانه ها وجود ندارد.وی اضافه کرد: موجب تأسف است 
که محتوایی از طریــق این وی اودی ها در اختیار مخاطب قرار می گیرد 
که خانواده ها تصور می کنند این محتــوا با نظارتی دقیق و جدی روی 
خروجی سامانه ها قرار می گیرد، به ویژه نسبت به عرضه برخی انیمیشن ها 
که من در وی اودی ها شــاهد تماشای آن ها بوده ام. این آثار ممکن است 
در فرم و ظاهر مشکلی نداشته باشند، اما از نظر محتوایی، فضایی سمی و 
برنامه ریزی شده دارند.وی افزود: امروز یک فضای تجاری که بر وی اودی ها 
حاکم است موجب شده نوعی بی مباالتی در این زمینه شکل بگیرد. فکر 
می کنم نهادهای نظارتی اگر به فکر خود و خانواده ها یشان هستند باید در 
این حوزه و به خصوص عرصه انیمیشن با جدیت ورود کنند .فکر می کنم 
اگر نهادهای نظارتی برنامه ریزی درســتی نداشته باشند، خود خانواده ها 
پس از مدتی مدعی شوند و مطالبات خود را پیگیری کنند.لیوانی درباره 
مصادیق مورد نظرش نسبت به پویانمایی هایی با محتوای آسیب زا گفت: 
ممکن اســت در ظاهر این پویانمایی ها اتفاق شاذی رخ ندهد که بگویید 
به طور مثال ترویج بی بند و باری است، چون برای خردساالن و کودکان 
نمی توانند چنین کاری انجام دهند، اما فرهنگ و سبک زندگی که ترویج 
می دهند مثل یک سم عمل کرده و کامالً بر ذهن و روح کودک و نوجوان 
غلبه پیدا می کند. ارتباط  نامحرم و دختر و پســر و حتی پوششــی که 
دارند به تدریج روی خردســال و کودک تأثیر می گذارد. وی اضافه کرد: 
آنچه ما در رسانه ملی رعایت می کنیم و مطالبه خود خانواده است، در این 
وی اودی ها و با آنچه پخش می کنند، کامالً زیر سؤال می رود. به طور مثال 
در حوزه محتوایی انیمیشنی به نام »سگ ملکه« دیدم که درباره سگی است 
که در دربار ملکه انگلیس زندگی می کند و سگ مخصوص ملکه است. این 
مجموعه کامالً سفارشی و حتی در تبلیغ سیستم پادشاهی انگلیس ساخته 
شده است. شاید خیلی از تلویزیون های جهان که حتی ادعای ما را در تقابل 
بــا چنین محتوایی ندارند، این مجموعه را پخش نکنند، اما خیلی راحت 
این اثر به عنوان یک مجموعه سرگرم کننده پخش می شود.رئیس مرکز 
پویانمایی صبا در پایان گفت: اگر روند فعالیت وی اودی ها به همین صورت 
پیش رود ما حتماً از این حوزه ضربه های جدی خواهیم خورد. خواهش من 
این است که خانواده ها خودشان مسئولیت داشته باشند و پیش از کودک 

روی محتوای وی اودی ها نظارت کنند. 

 سیما و سینما/ زهره کهندل  پرویز شیخ طادی،
فیلمساز نام آشنایی در سینما و تلویزیون است.

آخرین اثر او در تلویزیون مینی سریال »بانوی سردار« 
بود که روی آنتن شبکه سه رفت.

 این کارگردان و فیلم نامه نویس آثار قابل توجهی 
در سابقه فیلم سازی خود دارد که از آن جمله 
می توان به فیلم های »دفتری از آسمان«، »پشت 
پرده مه«، »شکارچی شنبه«، »روزهای زندگی« و 

»امپراطور جهنم« اشاره کرد.
وی سال گذشــته دو طرح مجموعه تلویزیونی 
را بــرای ســاخت به ســیما پیشــنهاد داده و 
همچنان منتظر پاســخ آن هاست. یک طرح با 
نام »پناهنده« قصه ای اجتماعی را روایت می کند 
و موضوع آن بررسی اثرات وضعی گناه، خیانت، 
فساد ، جرم در رده مسئوالن جامعه و نسل های 
آینده و اثرات وراثتی )ژنتیکی( است. فیلم نامه 
دوم هم »کافه فرانتس« است که  فضای طنز و 
کمدی دارد و داســتان آن درباره زندگی چند 
نویســنده و به ویژه رمان نویسان است. در واقع 
قصه ای تاریخی در آن روایت می شود و اتفاقات 
دهه ۳۰ ایران را مدنظر قرار می دهد. همچنین 
به وقایع ملی شــدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ 

مرداد نیز در حاشیه داستان پرداخته می شود.
در صحبت با این کارگردان و فیلم نامه نویس از 
وضعیت ساخت جدیدترین اثرش جویا شدیم، 
اما شیخ طادی دل پری از برخوردهای سلیقه ای 
و محافظه کاری مدیران صدا و سیما، در حمایت 
و تصویــب فیلم نامه هایی بــا موضوع های روز 
جامعه داشــت. در ادامه مشروح این گفت وگو 

را می خوانید. 

 این روزها مشــغول چه کاری هستید، 
خبری از ساخت کار جدیدتان نیست؟ 

این روزها فیلم نامه به تلویزیون می فرســتم و 
رد می کننــد. دو فیلم نامه بــه تلویزیون داده ام 
که توجهی به آن نمی کنند.  کارهای ســاده تر 
و عامیانه تر می خواهند، کارهایی که سیاســی 
نباشــد. چون بــه موضوعات سیاســی توجه 
نمی کننــد یا اگــر بخواهنــد روی موضوعات 
سیاســی کار کنند، ســراغ اطالعات سوخته و 
سطحی می روند. می گویند بیشتر درباره ساواک 
و پهلوی بنویســید و از مســائل روز استقبال 
نمی کنند. متوجه نیستند که امروز به چه آثاری 
نیاز داریم. ما در کنار آثار ساده و سرگرمی های 
ســطحی به آثار عمیق هم نیاز داریم. متأسفانه 
همه شبکه ها برای تولید برنامه های طنز با هم 
رقابت می کنند. رقابت برای ساخت برنامه های 
ســرگرم کننده و سطحی مثل دورهمی در بین 
شبکه ها شدت گرفته تا مردم را پای تلویزیون 
بنشــانند و مردم هــم صدایشــان درنیاید. به 
ایــن فکر نمی کننــد که وقتی مردم هوشــیار 

و آگاه شــوند، به آرامش دست پیدا می کنند، 
ولی اکنون با برنامه های ســرگرم کننده و طنز 

سطحی، آرام بخش موقت به آن ها می زنیم.

 مقاومت در برابر ســاخت سریال های 
سیاسی با موضوع روز از سوی چه کسانی 

در تلویزیون صورت می گیرد؟
به نظرم یک ســوء تفاهم فرهنگی در شــورای 
فیلم و ســریال تلویزیون و مدیــران تلویزیون 
اســت، چون هنوز آنتن پر کردن به هر قیمتی 
یک امتیاز ویژه برای شبکه ها به شمار می رود. 
اینکه ببیننــد مردم از چه چیزی خوششــان 
می آید، مهم نیست که چه چیزی به درد مردم 
می خورد. اکنون نظرســنجی در صداوســیما، 

مالک تولید برنامه شده است، نه اثرسنجی.

فیلم نامه های شما  که  اســت   عجیب 
در صدا و سیما رد می شــوند. شما جزو 
فیلم ســازان انقالبی هســتید و گرایش 
فکری تان کاماًل شفاف است، چرا این طور 

با آثارتان برخورد می شود؟
من یک فیلمســاز انقالبی و منتقد هستم و به 
این دلیل که منتقد و مبارز هســتم، قطعاً باید 
کارهایم رد شــود! آثار فیلم سازی مثل من باید 
پیشرو باشد و همین موضوع برای مدیران ایجاد 

شک و نگرانی می کند.

 در واقع مدیران می خواهند صندلی شان 
را حفظ کنند؟

به نظرم تفکر و نگاهشــان به رســانه در حوزه 
نمایش و تربیت عمومی، غلط است. تعریفشان 
از برنامه های تلویزیونی فقط با هدف ســرگرمی 
است. تعریفشان این نیست که سرگرمی، وسیله 
و ابزار اســت بلکه وســیله را هــدف کرده اند و 
این یک اشتباه اســتراتژیک است. سرگرمی در 
تلویزیون ابزاری برای رشد و ارتقای جامعه است، 
بنابراین ســرگرمی نباید تبدیل به هدف شود. 
وقتی چنین اتفاقی بیفتــد، محتوا در الیه های 
پایین تر قــرار می گیرد و اگر قرار باشــد محتوا 
به جایگاه اصلی خودش برگــردد، آن اثر متهم 
به شعارزدگی می شــود. ضمن اینکه وقتی وارد 
حوزه سرگرمی می شوید، مسئله »به چه قیمتی« 
و »چگونگی« آن اهمیــت می یابد. مدیران صدا 
و ســیما در پر کردن آنتن هم دچار سوء تفاهم 

شــده اند و هر شبکه ای به هر قیمتی می خواهد 
آنتنش را پر کند، اینکــه آنتن را خالی نگذارند 
و بــا ماهواره رقابت کنند! اصــاًل رقابت کردن با 
ماهواره خنده دار اســت، با چه چیزی از ماهواره 
قرار اســت رقابت کنید؟ اینکه مدیران بخواهند 
تلویزیون را سرگرم کننده تر از ماهواره کنند، یک 
سوء تفاهم فرهنگی خسارت بار است. مگر می شود 
بر قدرت ســرگرم کنندگی ماهــواره غلبه کرد؟ 
سریال های کانادایی و کره ای را سال هاست داریم 
پخش می کنیم، با وجود اینکه سریال های کره ای 
از آثار خودمان هم پایین تر هســتند، ولی مردم 
را ســرگرم می کنند. اکنون لودگی و حرف های 
رکیک در تلویزیون باب شــده است، چون مردم 
دوســت دارند. کنایه های اروتیک و عبور از خط 
قرمزها در برخی برنامه های تلویزیون وجود دارد، 
چون به جای شادی آفرینی فقط قهقهه مخاطب 

را می خواهند.

 آیا سلیقه اسپانسرها جریان تولیدات 
تلویزیون را مشخص می کند؟  

ممکن اســت اسپانســر خیلی چیزها بخواهد، 
ولی تلویزیون ایران، رســانه جمهوری اسالمی 
و مردم ایران اســت، پس نباید اسپانسر برایش 
تصمیــم بگیرد. در این ســال ها ســریال های 
خوبی پخش شــده اند که بسیاری از اسپانسرها 
عالقه مند بودند تبلیغاتشان در زمان پخش این 
سریال ها روی آنتن برود. به نظرم مدیران صدا 

و سیما باید برخی ســوءتفاهم های فرهنگی را 
بین خودشان برطرف کنند و تعاریف درستی از 

سرگرمی و هدف داشته باشند.

 در حــال حاضــر مدیران ســازمان 
صدا و سیما برای ســاخت سریال، بهانه 

کسری بودجه می آورند؟ 
مشــکل پول نداشتن صدا و ســیما، مربوط به 
اکنون نیســت بلکه از چند دهــه پیش وجود 
داشــته، چون بدنه صدا و سیما با ورود فامیل 
و آشــنایان مدیران ســازمان آن قدر چاق شده 
کــه هزینه هایــش را باال برده اســت. در واقع 
بودجه ســازمان را حقوق کارکنانش می بلعد. 
بایــد تا بازنشســتگی این افراد صبــر کنیم تا 
ســازمان کوچک سازی شود و بتواند بودجه اش 
را مدیریت کند. صدا و ســیما همیشه مشکل 
بودجه داشــته، چون مدیریت مالی خوبی روی 

منابع آن نشده است. 

 با وجــود اینکه سریال ســازی جزو 
تولیدات درآمدزا برای تلویزیون اســت، 
چرا کمتر روی آن سرمایه گذاری می شود؟

شرکت هایی که تبلیغاتشــان بین سریال های 
تلویزیون پخش می شود، چندان بزرگ نیستند، 
در حالی که دو دهه پیش بانک ها و مؤسســات 
مالی تبلیغات می کردند که درآمدهای زیادی را 
به ســمت تلویزیون سرریز می کرد، اما به دلیل 
چاق بودن بدنه سازمان، همین درآمدها کفاف 
پرداخت حقوق کارکنانــش را هم نمی داد. در 
حال حاضر شرکت های مهم و پولساز در تبلیغات 
تلویزیونی حضور ندارند و شــرکت های کوچک 
هم هزینه های تبلیغاتی شان بسیار پایین است. 
با اینکه برخی از شــبکه های تلویزیون، شبکه 
تبلیغ شده اند، ولی صدا و سیما هنوز نمی تواند 
خرج خودش را دربیاورد. مدیران تلویزیون برای 
بخش اقتصادی خود باید فکر اساســی بکنند 
تا با بهره وری اقتصادی، تولیدات صدا و ســیما 
را از نظــر کیفی و کمی ارتقــا بدهند. با وجود 
دارایی های فراوانی که صدا و ســیما دارد، هنوز 
یک بانک ندارد یعنی نتوانسته گردش مالی اش 
را وارد سیســتم بانکی خودش کند، در حالی 
کــه نیروی انتظامی و شــهرداری، بانک دارند. 
به همین دلیل صداوســیما هر ســال دستش 
جلو قوه مجریه دراز اســت تا بودجه بگیرد. اگر 
تلویزیون از نظر مالی اســتقالل پیدا کند، تابع 
هیچ قوه ای نخواهد بود، نه اینکه هشــت سال 
به یک جریان سیاســی باج بدهد و تعریف کند 
و هشت سال به یک جریان سیاسی دیگر. صدا 
و سیما اگر از نظر مالی مستقل باشد، رسانه از 
آن مردم می شود و یک چتر فرهنگی قوی روی 

سر همه قوه ها خواهد شد.

برش

پر  در  سیما  و  صدا  مدیران 
کردن آنتن هم دچار سوء تفاهم 
هر  به  شبکه ای  هر  و  شده اند 
پر  را  آنتنش  می خواهد  قیمتی 
کند، اینکه آنتن را خالی نگذارند 

و با ماهواره رقابت کنند

چه فیلم هایی از اول تیردرسینماها  اکران می شوند؟

»خروج« از بحران با »شنای پروانه«  
سیما و سینما: هفته گذشته پس از کش و قوس های فراوان 
سرانجام تاریخ بازگشایی فیلم ها اعالم شد، اما هنوز مشخص 
نبود چه فیلم هایی قرار است پس از پایان تعطیلی چندماهه 
ســینماها، روی اکران را ببینند. به خصــوص که بعضی از 
تهیه کننده هــا به دلیل نامســاعد بودن اوضاع و مشــخص 
نبــودن برخورد مخاطبان با اکران فیلم ها، تمایل چندانی به 
فرستادن فیلم هایشان روی پرده نداشتند. مسعود نجفی در 
گفت وگویی که در خصوص بازگشــایی سینماها انجام داده 
بود، با بیان اینکه امیدواریم بازگشایی مجدد فعالیت سینماها 
در سراسر کشور مورد استقبال مردم قرار بگیرد، در خصوص 
رعایت پروتکل های بهداشتی گفته بود: پیش بینی های الزم 
از نظر بهداشــتی برای حضور مردم و خانواده ها در سینماها 
انجام گرفته و به پرســنل سینماها آموزش های الزم در این 
ارتباط داده شــده اســت. چنان که روز گذشته نیز سازمان 
اورژانس، کارگاهی را برای ســینماداران و پرســنل آن ها در 
این زمینه برگزار کرد . این مقام مسئول در سازمان سینمایی 
کشور با بیان اینکه اقالم بهداشتی مورد نیاز از طرف سازمان 
ســینمایی در اختیار سینماداران قرار داده شده است، افزود: 
طبق توافقی که با شــرکت داروسازی »ابوریحان «داشته ایم، 
قرار است ۱۶هزار ژل به سینماها به منظور رعایت پروتکل های 

بهداشتی ارائه شود.
طبق گفته نجفی، نحوه حضور خانواده ها در سالن های سینما 
می تواند به شکل قبل باشد، ولی کسانی که به صورت جداگانه 
بلیت تهیه می کنند باید  بــا رعایت فاصله بین صندلی ها و 

ردیف ها در سالن سینما حضور پیدا کنند .
 
بازگشت  »خوب بد جلف 2«#

تهیه کننده »خوب بد جلف ۲« جزو نخستین نفراتی بود که 
به اکران مجدد فیلمش در اول تیرماه واکنش نشــان داده و 
اعالم کرده بود: تمایلی به اکران فیلم در این شــرایط ندارد. 
اظهارنظری که با واکنش عده ای مواجه شــده و انتقادهایی 
را متوجه چگینی و تیم ســازنده »خوب بــد جلف ۲« کرد. 
احتماالً به دلیل همین اعتراض ها چندی بعد محسن چگینی، 

تهیه کننده این فیلم از سرگیری اکران فیلم »خوب بد جلف ۲: 
ارتش ســری« در ســینماها را از اول تابستان تأیید کرد.وی 
افزود: اینکــه بخواهیم فیلم را در این مقطــع اکران کنیم، 
تصمیم سختی بود، ولی با توجه به شرایط فعلی و بدنه نحیف 
سینما به این نتیجه رسیدیم که فیلم را اکران کنیم، چون نیاز 
بود فیلم هایی که پیش بینی می شود مورد استقبال مخاطب 
قرار می گیرند، همزمان با بازگشایی سالن های سینمایی اکران 
شــوند تا پس از چند ماه مردم به سینماها جذب شوند.وی 
تأکید کرد: ســینماداران هم قول داده اند همکاری مناسبی 
داشــته باشند و شرایط بهداشتی را برای حضور مردم فراهم 

 کنند. 
کمدی »خوب بد جلف ۲: ارتش سری« سال گذشته به عنوان 
یکــی از فیلم های اکران نوروزی انتخاب شــده بود که برای 
رونق بخشی به سینماها در ماه  پایانی سال زودتر اکران شد، 
اما با شیوع کرونا سه روز روی پرده بود که در همان مدت هم 
به فروش خوبی دست یافته بود. در این فیلم سام درخشانی، 
پژمان جمشیدی، حامد کمیلی، ریحانه پارسا، ستاره پسیانی، 
مارال فرجاد، علی اوجی، شکیب شجره، الهام شعبانی، فرهاد 

آییش و گوهر خیراندیش، بازی کرده اند.

»شنای پروانه« تقدیم به مردم #
»شنای پروانه« که یکی از گزینه های قطعی اکران نوروزی بود، 
جــزو اولین فیلم هایی بود که برای اکــران در ابتدای  تیر ماه 
اعالم آمادگی کرد. تهیه کننده »شنای پروانه« در گفت وگویی با 
خبرگزاری ایسنا در این خصوص گفته بود: روزهایی که به واسطه 
شیوع کرونا در آن به سر می بریم دورانی تاریخی است و ما هم 
برای اکران فیلم باید تصمیمی تاریخی می گرفتیم؛ به همین 
دلیل توانستم ســرمایه گذار فیلم )محمدصادق رنجکشان( را 
راضی کنم تا »شنای پروانه« در این مقطع اکران شود.صدرعاملی 
افزود: »شــنای پروانه« که بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران در 
سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر بود، برای دوباره زنده شدن 

سینما به خود مردم تقدیم می شود.
»شنای پروانه« اولین فیلم سینمایی محمد کارت است که در 
جشنواره فیلم فجر سال قبل رونمایی شد و با استقبال خوبی که 
از آن صورت گرفت و جایزه هایی که کسب کرد، یکی از امیدهای 
سینماداران برای فروش خوب امسال سینما محسوب می شود.

در این مدت با توجه به تعطیلی سینماها از حدود چهار ماه پیش، 
تأکید می شد با اکران فیلم هایی که می توانند مخاطب را جذب 

کنند، نسبت به بازگشایی سینماها اقدام شود.

»خروج« از اول تیر به سینماها می آید#
طبــق اعالم روابط عمومی فیلم ســینمایی »خروج«، این 
فیلــم پس از اکران آنالین و فروش حدود ۳ میلیاردی در 
سامانه های اینترنتی، از اوایل تیر در سینماها نیز  نمایش 

داده می شود.
پیــش از این، مســعود نجفــی درباره اکران ســینمایی 
فیلم هایــی که به صورت آنالین در چند وقت اخیر اکران 
شــده اند، گفته بود: ســازمان ســینمایی با این موضوع 
مشــکلی ندارد و ما مانعی قائل نیســتیم و این به توافق 

خود فیلم سازان با سینماها بازمی گردد.
اکران فیلم سینمایی »خروج« با درخواست سازمان هنری 
رسانه ای اوج و با موافقت شورای صنفی سازمان سینمایی 

به مرحله اکران رسید.
این فیلم ســینمایی در اکران »سینماماشین« نیز با اقبال 
مخاطبان در چند نقطه از تهران و شهرســتان ها روبه رو 

شد.
»خروج« بیســتمین فیلــم ابراهیم حاتمی کیــا در مقام 

کارگردان در سینمای ایران است.
همچنیــن فیلم »جهان با من برقص« ســاخته ســروش 

صحت از اول تیر مجددا روی پرده می رود.
علی مصفا، جواد عزتی، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی، 
سیاوش چراغی پور، کاظم سیاحی، بهار کاتوزی، رامین 
صدیقی، پاوان افســر، شــیوا بلوچی، مهیــار پوربابایی 
و مهــراب قاســم خانی بازیگران »جهان بــا من برقص« 

هستند.
گفتنی اســت، هرچند پیش از این علی ســرتیپی، رئیس 
کانون پخش کنندگان، از نیم بها بودن بلیت ســینماها در 

سه روز اول اکران خبر داده بود. 
امــا پس از اینکه دو خبرگزاری رســمی نیم بها شــدن 
بلیت سینماها را اعالم کردند، محمد قاصداشرفی، رئیس 
انجمن سینماداران ضمن اظهار بی اطالعی از خبر نیم بها 
شدن بلیت سینما، گفته که از تصمیماتی  که برای سینما 

بدون هماهنگی می گیرند، گالیه مندم.

 خبرآنالین  فصل دوم مجموعه نمایشی »در کنار هم« از اوایل تیر ماه به جدول 
پخش برنامه های شبکه دو می پیوندد.

»در کنار هم« عنوان یک مجموعه نمایشی طنز است که در دل ماجراهای خود به 
صورت غیرمستقیم به سبک های فرزندپروری و جلوگیری از آسیب های اجتماعی 
می پردازد.در خالصه فصل دوم این مجموعه آمده است: سهراب و خانواده به ساری 
نقل مــکان کرده اند و به همراه آقاجون و عزیز زندگــی می کنند . آقاجون خانه 
قدیمی اش در تهران را به پسر دیگرش  سیاوش سپرده و سیاوش به همراه خانواده 
در آنجا زندگی می کنند. در این بین کیارش دلباخته دخترعمویش شیرین می شود 
و مراســم عقد وعروسی در خانه قدیمی برگزار می شــود و بر اثر اتفاقاتی که رخ 
می دهد خانواده ســهراب فعالً نمی توانند به ساری برگردند و باید مدتی در کنار 
خانواده ســیاوش در خانه قدیمِی آقاجون به صورت مشترک زندگی کنند و این 

اتفاق موجب رخ دادن داستان های مختلف در این فصل خواهد شد.
این برنامه کاری است از گروه خانواده به تهیه کنندگی آرزو ابوحمزه که به زودی از 

شبکه دو روانه آنتن خواهد شد.

 »در کنار هم« 
 سریال طنز تازه
 شبکه دو سیما

 ســینماپرس    ماهواره »گالکسی ۱۹« دو شــبکه تلویزیونی »پرس تی وی« و تلویزیون
»آی فیلم« انگلیسی را تهدید به قطع کرد.

ماهواره »گالکســی ۱۹« تهدید کرده شبکه های تلویزیونی »پرس تی وی« و کانال 
انگلیسی شبکه »آی فیلم« را تا چند روز آینده قطع می کند.  این ماهواره که پخش 
پرس تی وی و آی فیلم انگلیسی را برای حوزه جغرافیایی  آمریکای شمالی و مرکزی 
انجام می دهد، در مکاتبه ای اعالم کرده اگر تا روز جمعه بدهی سازمان صداوسیما 
به آن پرداخت نشود، پخش پرس تی وی و آی فیلم انگلیسی را روی آمریکا متوقف 

خواهد کرد.
معاونت برون مرزی صدا و سیما در حال پیگیری و تماس های الزم برای حل این 
مشکل اســت.این درحالی است که پیش از این نیز دسترسی شبکه تلویزیونی 
الکوثر در مدارهای ماهواره ای و همچنین پخش شــبکه رادیویی دری ایران که 
نزدیک به ۴۰ سال برای مخاطبان در کشور افغانستان برنامه پخش می کرد به 
علت افزایش بدهی ها، تعطیل شــده بودند. به نظر می  رسد چالش های پخش 

جهانی برای شبکه های تلویزیونی ایرانی همچنان پابرجاست.

 »پرس تی وی«
  و »آی فیلم« 

قطع می شوند!

تلویزیون

سینما

انتقاد پرویز شیخ طادی از کوتاهی رسانه ملی برای ساخت سریال های عمیق تاریخی و فرهنگی

پر کردن آنتن به هر قیمت!
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