
خودروهای عجیب در خوزستان
نمی دانیم این یک خبر واقعی اســت یا 
اینکه کاربران فضای مجازی خواسته اند 
بازهم با »نیســان آبی« شوخی کرده و 
از توانایی هــا و کارهای عجیب و غریبش 
بنویسند. یک کاربر توییتر با انتشار چند 
عکس جالب نوشــته: »یک هفته است 
ماهواره های جاسوسی دنیا در حال رصد 
حمل و نقل خودروهایی عجیب و غریب در خوزستان هستند. غافل از اینکه 
ماشین های عجیب و غریبی که دنیا را به هم ریخته، نیسان های آبی هستند 

که در مسیر ایذه و باغملک تردد می کنند و کاه بار دارند«.

هرچی میشه، بشه!
رضا صادقی با اشــتراک قطعه ای از آهنگ 
جدیدش که برای پزشــکان و پرســتاران 
کشورمان ساخته در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: »یه چیزی میشــه دیگه معنیش 
»هر چی میشه، بشه« نیست... بجنگیم که 
بهترین چیزی که مي تونه، بشه... روزهای 
فوق العاده سخت و ترسناکیه، کرونا، گرونی، 
مرگ عزیزانمون و ترس از آینده و حال... اما اگه ناامید بشــیم از اینی که هست 
بدتر میشــه. پس بجنگ رفیق، ماسکت و بذار، مراقب خودت و عزیزانت باش و 

شک نکن ما با همیم...«.

دو سال بحث برای »به نام خدا«!
در مــورد »کانــون نویســندگان« ایران 
به خصوص تشــکیالت پس از انقالب آن، 
حــرف و حدیث زیــاد اســت. کانونی که 
اوایل دهه 40 با حضور افرادی چون جالل 
آل احمد، هوشــنگ ابتهاج و... شکل گرفته 
بود در طــول زمان دســتخوش تغییرات 
مختلفی شــد. اما »مهاجرانی« وزیر اسبق 
ارشاد اسالمی درباره اوضاع سال های دهه70 این کانون در توییتر نوشته: »کانون 
نویســندگان ایران درصدد کسب مجوز بود. به جمع پنج نفره ای از کانون که به 
دفترم آمده بودند، گفتم زودتراســاس نامه تان را بیاورید! گلشیری گفت: دو سال 
بحث شده که اساس نامه با نام خدا شروع شود یا نشود! به نتیجه نرسیده بودند و 

نرسیدند. دیدم در اصالح قانون اساسی روسیه نام خدا آمده«!

توضیح »سیبچه«
هــر از گاهی برخی از نرم افزارها به صورت 
اتفاقــی بــه بســتر نرم افزارهــای عرضه 
اپلیکیشــن راه پیدا می کنند. به تازگی هم 
نرم افزار »ایران اینترنشنال« راه خود را به 
ســرویس های فروشگاه نرم افزار داخلی باز 
کــرده بود که پــس از اعتراض های مکرر 
کاربران فضای مجازی و راه اندازی کمپین 
علیه آن، این نرم افزار از بســتر فروشگا  ه های نرم افزاری داخلی حذف شد. مدیر 
فروشگاه نرم افزاری »ســیبچه« در توضیح این ماجرا گفته است: »سرویس ها 
و روبات های ما به نحوی طراحی شــده اند که در صورت جست وجوی کاربر و 
عدم وجود نرم افزار مورد نظر در برنامه، آن را از روی سرویس اپ استور برداشته 

و به فهرست ما اضافه می کنند«.

 محمد تربت زاده دقیقاً 38 سال از آخرین روزی که از 
»حاج احمد متوسلیان« خبر داشتیم، می گذرد. سالگرد 
ربوده شــدن حاج احمد اما امسال با خبری عجیب و در 
عین حال شوکه کننده همراه بود. از دو روز پیش اخباری 
ضد و نقیض از بازگشت احمد متوسلیان به کشور شنیده 
می شــود. اخباری که در ابتدا مثل بسیاری از شایعه های 
همه  این ســال ها به نظر می رسید، اما از روز گذشته این 
شــایعه ها، رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت. حاال پس از 
گذشت 38 سال از واقعه تلخ ربوده شدن چهار دیپلمات 
ایرانی، حاج احمد متوسلیان و سه همرزم او »سیدمحسن 
موسوی«، »تقی رستگار مقدم« و »کاظم اخوان«؛ خبری 
در رسانه ها می چرخد که حاج احمد و همرزمانش همان 
ســاِل ربوده شدن، در ساحل مدیترانه تیرباران شده و به 
شــهادت رســیده اند و پیکر آن ها قرار است به زودی به 
کشورمان بازگردد. این خبر اما درحالی در فضای مجازی 
دست به دست می شــود که در تمام سال های گذشته، 
بســیاری از زندانیانی که از زندان های رژیم صهیونیستی 
آزاد می شــدند معتقد بودند فردی با تمامی مشخصات 

حاج احمد در زندان حضور دارد. 

بچه جنوب شهر#
هرچند سرگذشــت حاج احمد را احتماالً بارها شنیده و 
خوانده اید اما خالی از لطف نیست اگر قصه احمد متوسلیان 

را یک بار دیگر مرور کنیم. 
احمد ســال ۱33۲ در جنــوب تهران به دنیــا آمد. در 
همــان دوران کودکی و در کالس های قرآن محلشــان 
بود که فهمید آبش با رژیم شاهنشــاهی توی یک جوی 
نمــی رود، به همین خاطر از همان ســال ها فعالیت های 

ضدشاهنشاهی اش را همراه با بچه محل هایش آغاز کرد.
پس از پایان سربازی از سوی یک شرکت خصوصی برای 
انجام مأموریتی به خرم آباد می رود. روز به روز در مبارزاتش 
علیه شــاه عمل می کند تا اینکه از ســوی ساواک تحت 
تعقیب قرار می گیرد و در ســال ۱3۵4، کمیته مشترک 
به اصطالح ضد خرابکاری ســاواک او را دستگیر و مورد 
شکنجه قرار می دهد. مدت پنج ماه در زندان فلک االفالک 

خرم آباد در سلول انفرادی به سر می برد. 
احمد پس از فلک االفالک حــدود 9 ماه در بند عمومی 
زندانی و با اوج گرفتن موج انقالب از زندان آزاد می شود، 
اما آرام نمی گیرد و نقش رابط و هماهنگ کننده تظاهرات 

و راهپیمایی ها را در جنوب تهران به عهده می گیرد. 

خرمشهر آزاد شد#
احمد حاال از نوجوانی پر شر و شور تبدیل به یک نظامی 
پخته شده بود که اطرافیانش او را سردار متوسلیان صدا 
می کردند. از همان روزهای اول جنگ، راهی مریوان و پاوه 
شد و چند صباحی را در خط مقدم گذراند و پس از آن به 
سفر حج رفت. حاج احمد در سال ۱3۶0 پس از بازگشت 
از مراســم حج، از طرف محسن رضایی، مأمور فرماندهی 

سپاه مریوان و پاوه تیپ محمد رسول اهلل شد. 
زیاد طول نکشید تا فرماندهی یکی از مهم ترین عملیات های 
دفاع مقدس به ســردار جوان آن روزها یعنی حاج احمد 
متوسلیان سپرده شود. در شــب ۱0 اردیبهشت ۱3۶۱ 
عملیات »الی بیت المقدس« به فرماندهی احمد متوسلیان 
از منطقه دارخوین به سمت جاده اهواز-خرمشهر آغاز شد. 
حاج احمد بخش اول عملیات بیت المقدس را با موفقیت 
هدایت کرد. مدتی بعد روزنامه های سرتاســر کشور تیتر 
زدند »خرمشــهر آزاد شد« و از همان روز هم بود که نام 

سردار جوان سپاه پاسداران سر زبان ها افتاد.

4 دیپلمات#
چند هفته پس از آزادی خرمشهر، یعنی اواخر خرداد ۶۱ 
احمد متوسلیان به همراه یک هیئت عالی رتبه دیپلماتیک 
از مسئوالن سیاسی - نظامی کشورمان راهی سوریه شد 
تا از آنجا برای یاری حزب اهلل لبنان و مبارزه با اسرائیل به 

جنوب لبنان برود. 
چهاردهم تیــر ۱3۶۱ بود که اتومبیل هیئت نمایندگی 
دیپلماتیک کشورمان حین ورود به شهر بیروت و در هنگام 
عبور از پست ایست و بازرسی، توسط مزدوران حزب فاالنژ 
متوقف و چهار سرنشین آن گروگان گرفته شدند. دقایقی 
پس از ربوده شــدن حاج احمد متوسلیان و همراهانش، 
رادیو اســرائیل اعالم کرد:»ژنرال احمد متوسلیان، طراح 
عملیات فتح المبین و بیت المقدس، در پســت بازرسی 

»برباره« به اسارت گرفته شد«.

مبادله ای که صورت نگرفت#
هر چنــد در روزهای اول اعالم شــد حــاج احمد و 
همراهانــش به شــهادت رســیده اند امــا رفته رفته 
زمزمه هایی از زنده بودن آن ها در رســانه های مختلف 
به گوش رسید. این شایعه ها تا سال ۲008 که آخرین 
تبادل زندانی بین حزب اهلل و رژیم صهیونیستی انجام 
شد، ادامه داشت. حزب اهلل خیلی پافشاری کرد که در 
این تبادل چهار دیپلمات ایرانی هم گنجانده شــوند، 
اما این اتفاق هیچ وقت رخ نداد. هرچند ســید حسن 
نصراهلل همــان زمان اعالم کرد بر اســاس گفته های 
زندانیان آزاد شــده، حــاج احمــد و همراهانش در 
زندان حضور داشــته اند. از آن طرف اما سمیر جعجع 
که هــم اکنون در قالــب حزب »نیروهــای لبنانی« 
رهبــری فاالنژها را به عهــده دارد، همان زمان اعالم 
کرد:»دیپلمات هــای ایرانی در ایســت البرباره ربوده 
شــدند و بعدها در مکانی که مــن از آن اطالع ندارم، 

کشته شده اند«.

فقط صدای گلوله می آمد#
شایعه ها درباره ماجرای ربوده شدن حاج احمد همچنان 
ادامــه داشــت تا اینکه تیر 9۶ عیســی ایوبــی، یکی از 
روزنامه نگاران روزنامه الدیار از حزب سوریـ  قومی لبنانی 
و معاون شــبکه جهانی وولتر اعالم کرد با دیپلمات های 

ایرانی در زندان بوده است.
او با طرح جزئیاتی از روز های بازداشتش در زندان های رژیم 
صهیونیستی درباره سردار احمد متوسلیان و همراهانش 
گفته بود: »از اولین باری که وارد سلول شدم قادر به حرف 
زدن و یا حرکت نبودم. همه یا بیشتر آن ها از این تعجب 
کــرده بودند که فرد دیگری را کنار آن ها قرار بدهند. بعد 
حاج احمد را شــناختم که از مــن درباره خودم و هویتم 
پرسید و اینکه چرا از آنجا سر درآوردم. آن ها گفتند: »ما 
دیپلمات های ایرانی هســتیم و فاالنژ ها ما را در ایست و 
بازرسی ربودند«. پس از یک هفته ماندن در زندان، آمدند 
کیسه هایی را روی سر ما کشیدند. ما را یک به یک سوار 
جیپ کردند. آن ها مــا را در جایی نزدیک به »کارنتینا« 
بردند که در مجاورت زندانمان قرار داشت. آن ها مجبورمان 
کردند صف بکشیم و کنار صخره های نزدیک دریا بایستیم. 
ناگهان صدای شلیک گلوله هایی را شنیدیم. حس کردم 
جنــازه افرادی کنارم روی زمین افتاد، اما گلوله ای به من 
نخورده بود. پس از چند دقیقه موتور جیپ ها روشن شد 

و من را به زندان زیرزمینــی برگرداندند. آن موقع اواخر 
ژانویه ۱983 بود«.

واقعیت یا ادعا؟#
حاشیه های این بار از توییت فرزند شهید همت آغاز شد. 
محمد مهدی همت با انتشــار تصویــری از حاج احمد 
متوسلیان، در توییتر نوشت:»خبر شهادت عموی عزیزم 
 حاج احمد متوسلیان و همراهان غریبش در همان ابتدای 
اسارت به گوش می رسد. گویا محل دقیق پیکرها هم اعالم 
شده است. می خواهید  مرد و  نامرد را بشناسید ببینید چه 

کسی پای کار می ایستد«.
پس از این هم احسان محمدحسنی، رئیس سازمان هنری 
رســانه ای اوج درباره این ماجرا در اینستاگرامش نوشت: 
»حاال پس از 38 ســال خبر آورده اند که فاتح راســتین 
خونین شهر، حاج احمد متوسلیان و سه همرزم او پس از 
ربوده شدن و سپری کردن ایام کوتاهی در اسارت نیروهای 
مزدور شــبه نظامی فاالنژ وابسته به رژیم صهیونیستی، 
در ســاحل مدیترانه تیرباران شده اند و محل دفن ایشان 
هم مشــخص اســت. این خبر، یا واقعیت دارد و یا صرفاً 
یک ادعاســت! هر چه که هست سال های سال، اساتید، 
محققان، مستندسازان، نویسندگان و پژوهشگران توانا و 
بناِم وادی ادبیات پایداری این دیار، بر مبنای اسناد و شواهد 
و قرائن متقن و شهادت شاهدان زنده و حاضر در اسارتگاه 
و محل تیرباران و دفــن این چهار ایرانِی مظلوم، گواهی 
می دهند حاج احمد متوسلیان و همراهان غریبش به طرز 
وحشیانه ای به شهادت رسیده اند و پیکر نیمه جانشان نیز 
در نقطه ای مشــخص در زیر خرواری از خاک و بُتن قرار 
گرفته و تا امروز مدفون مانده اند. صحت و سقم این ُمدعا 
موقعی روشن و عیان می شود که سلحشوران نیروی قدس 
سپاه با همکاری وزارت امور خارجه و دریادالن حزب اهلل 
لبنان، نقطه مورد نظر را با دقت و سرعت، تفحص و کاوش 
نموده و چنانچه بقایای پیکرهای مطهرشان کشف گردید، 
با آزمایش DNA، طی بیانیه ای حقیقت را با مردم، یاران 
و خانواده های چشــم انتظارشان در میان بگذارند. اکنون 
می توانیم مجسم کنیم که در همین نزدیکی ها و ماه های 
آینده و تا پیش از فرارسیدن چهاردهم تیرماه ۱400، به 
جای جسم خسته و نحیف حاج احمد، پیکر مطهر او پس 
از ســال ها غربت، به داماِن میهن بازگردد و چشم و چراغ 
ملت گردد و پس از استقبال و تشییع توفانِی جواناِن این 
ســرزمین، در کنار مقتدای روح اللهی اش و در جوار مزار 

یاران شهیدش، تا ابد آرام بگیرد«.

مانده ام در حسرت آنچه که ندیدم#
پس از ایــن، کاربران فضای مجازی هــم در واکنش به 
احتمال پیدا شدن پیکر حاج احمد، هشتگ مربوط به نام 
این سردار سپاه را در توییتر ترند کردند. در پایان بخشی از 

پیام های منتشر شده توسط کاربران را می خوانید:
یکی یکی پیکر بی جان یاران می رسد...هنوز داغ حاج قاسم 
در دلمان تازه اســت که خبر آوردند پیکر حاج احمد پیدا 
شده است. آقا جان! امید داشتی حاج احمد زنده برگردد. 
گفته بودی به او نگوییم شهید. االن هم زنده برمی گردد! 
زنده تر از همه ما. می آید آن یار »عند ربهم یرزقون«ی شما.

مانده ام در حسرت آنچه که ندیدم
پس کجایی  ای علمدار رشیدم

دلم می خواســت یک روز اینجا بنویســم حاج احمد با 
گرد پیری روی سر و صورت به وطن بازگشت اما افسوس 

که خبر پیدا شدن پیکرش را آوردند.

شاه افرا؛ هموالیتی خزر
رقیه توسلی: زنده بــاد ده، قریه، قصبه، 
آبادی، رســتاق! زنده باد مازندران و تمام 

روستاهای کوچک و بزرگش! 
در هــوای شــرجی تیرمــاه خودمان را 
می سپاریم دست جاده فرح آباد ساری تا 
برساندمان به »شاه افرا«. روستای مهربان 
شاه افرا که در ۲۲ کیلومتری مرکز استان 

واقع شده.
ورودی مسیر، کارخانه چسب است و بعد تا دلتان بخواهد باغ... باغ های شلیل... 
البته که سالم عاشقان بر یاقوت سرخ... ســالم بر کشاورز و کشاورززاده... بر 
والیتی که شالیزارهای رقصان دارد و بیدهای مجنون و قورباغه های آوازه خوان.

با تماشــای مزارع و آدم ها پیــش می رویم و از خودمــان رضایت داریم که 
برای پیک نیک قرنطینه ای این بار، انتخابمان بکر بود. به بکری این روســتای 
پر کشــت و زرع. از شواهد پیداست که دامپروری هم در کنار زراعت، پیشه 
شاه افرایی هاســت. بسته های تلنبار شــده کاه، جای جای روستا خودنمایی 
می کنند و خبر از داس هایی می دهند که رفته اند. خبر از ریزه گندم هایی که 

فی المجلس میان وعده مرغ و خروسان شده اند.
پشت بنِد تراکتور و تیلر حرکت می کنیم تا روستا را بگردیم. مردان سمپاش 
دشت را ببینیم و سارها را که کمی دورتر قیلوله می کنند انگار... تا چشممان 
بیفتد به دو چوپان که رمه هایشان در هم ادغام می شوند برای لحظاتی، اما باز 

هر کدام در معیت گوسفندان خودشان اند وقت رفتن.
وسط جاده، جوجه تیغی هم می بینیم برای اولین بار. البته نعشش را. دلمان 
هم ُهّری می ریزد پایین. یادمان می افتد خطر، خطر است. می خواهد اتومبیل 
توی راه کم تردد روســتایی باشــد یا کرونا در دل آســمان و زمین. تلنگر 
می خوریم که احتیاط واجب اســت. اما خیالتان تخت. در روستا از ماسک و 
دستکش و فاصله اجتماعی ابداً خبری نیست؛ هیچ خبری.  مرد بیل به دوشی 
ظاهر می شــود. در پیچ بعدی، دومی و سومی هم. خسته و عرق ریزان دارند 
از باغ هایشــان برمی گردند. زیرلبی می گویم: شاه افرا! زیبا و پرتالش است. با 
رفقای تازه سمت آب بندان هم می رویم، با شالیزار و گندمزار و کودکان 
دوچرخه ســواری که شاه افرا را رکاب می زنند. مسافری می شویم که بعد 
دیدن این دیار به فراوانی رنگ ها معترف است؛ به ازدحام سبز، آبی، سرخ 
و طالیی ها. به نظرم باید روستاها را سیاحت کرد تا آدِم شهری دیگری شد و 
خوی سبزتری پیدا کرد. آخر من شهرنشین بینوا تا وقت نیامدن در خواب هم 
نمی دیدم در جوار ســاری، روستایی به بر و روداری شاه افرا باشد. به دلکشی 

عطر بالل ها و آلوها و خوش آهنگی شاخساران و دشت های فراخش.
گاهی ســفرهای قرنطینه ای خیلی جمع و جــور و کوچک هم آدم را بزرگ 

می کند.
البته قشنگی »شاه افرا« وقتی بیشتر می شــود که بعد تماشای این روستا، 

همین نیمچه پیک نیک را به زلف ماسه ای خزر گره بزنیم.

 مجازآباد
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ورزشورزش
بازی ها فعالً تعطیل نمی شود

 لیگ در توفان کرونای 
استقالل و فوالد

کریم انصاری فرد سکوتش را شکست

چوب پیشنهاد 10 میلیون 
دالری را خوردم

یادی از زنده یاد »سیروس گرجستانی« بازیگر نقش های ماندگار

کاربلد،مهربان، متواضع

مرد مرموز
قدس زندگــی: نام »جورج ســوروس« 
را احتمــاالً بارها شــنیده اید. یک دالل و 
تاجر یهودی مجارستانی که خودش ادعا 
می کند از بازماندگان ماجرای هولوکاست 
اســت. حرف و حدیث ها درباره این دالل 
یهودی آن قدر زیاد اســت که می شــود 
درباره اش کتاب نوشــت اما اگر مختصر 

بخواهیم او را به کســانی که نمی شناسندش معرفی کنیم، باید بگوییم آقای 
سوروس یکی از افراد لیست 30 نفره  پولدارترین های جهان است که ثروتش را 
از روش های نامعلوم بدست آورده است. البته در رسانه های مختلف حرف هایی 
از داللی های عجیب و غریب او در بازارهای بورس زده می شود اما حقیقت این 
است که ثروت افسانه ای سوروس آن قدر زیاد است که هیچ کس نمی تواند باور 
کند او تنها از طریق ســرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس به این ثروت 

رسیده باشد. 
چیزی که این میلیاردر مجارســتانی ســاکن آمریکا را از سایر میلیاردرهای 
جهان متمایز کرده، عالقه او به فلســفه و حضور پررنگش در سیاست است. 
سوروس ادعا می کند تحت تأثیر تزهای فلسفی افرادی مانند »پوپر« دوست 
دارد تمام ثروتش را در راه براندازی حکومت های غیر مردمی در سرتاسر جهان 
هزینــه کند. به همین خاطر یک کمپانی بزرگ به نام خودش راه انداخته که 
در بســیاری از کشورهای جهان شعبه دارد و در پشت فعالیت های اقتصادی، 
معموالً اهداف جنگ نرم و مقابله با دولت های این کشورها را هم پیش می برد. 
ســوروس تا امروز در بسیاری از کشــورهای آسیایی از جمله مالزی تغییر و 
تحول های بزرگی ایجاد کرده و در بســیاری از شورش های ضد دولتی، نقش 
محوری داشــته است. وی حتی یک بار در ســال ۱99۲ برای کم کردن روی 
دولت انگلستان، ۱0 میلیارد پوند را با نرخ کمتر از بانک مرکزی انگلستان به 
بازار عرضه کرد که در نتیجه آن، بازار بورس این کشــور زمین خورد و ارزش 
پوند به مقدار زیادی در مقابل دالر پایین آمد و دولت انگلســتان را با بحران 

اقتصادی روبه رو کرد.
حــرف و حدیث های زیادی هم درباره نقش مؤثر این دالل مرموز در حوادث 
ســال 88 کشــورمان وجود دارد و برخی از رســانه ها مدارک معتبری را از 

پشتیبانی مالی سوروس از فتنه  گران، با هدف براندازی نظام منتشر کرده اند.
با این حال چیزی که این روزها یک بار دیگر نام سوروس را سر زبان ها انداخته، 

شایعه دست داشتن او در اعتراض های مردمی آمریکاست. 
بر اساس گزارشی که روزنامه دیلی میل منتشر کرده، بسیاری از فعاالن سیاسی 
آمریکایی مدعی شده اند سوروس در استخدام معترضان و اجاره اتوبوس برای 
انتقال آن ها به اعتراضات و همچنین تخلیه بار آجر در اطراف محل اعتراض ها 
با هدف اینکه معترضان آن ها را به ســمت پلیس یا شیشه فروشگاه ها پرتاب 

کنند، دست داشته است.
این ادعاها دستاویزی برای راست های افراطی  یا همان نژادپرست ها شده تا با 
داغ کردن هشتگ های مختلف، از مقام های قضایی بخواهند در مورد اقدام های 

ضدحکومتی، فسادهای مالی و همکاری او با تروریسم تحقیق کنند.
از آن طرف البته برخی از چپ های افراطی هم معتقدند سوروس با پلیس 
همدســت شده تا مرگ فلوید را ســاختگی نشان دهد! با این حال به نظر 
می رســد این بار هم مثل تمام دفعات پیش، قرار نیســت پشت پرده های 
احتمالی دست داشتن سوروس در اعتراض ها برای مردم رو شود و پرونده 
»اعتراض های ضدنژادپرســتی آمریکا« هم احتماالً از این پس به فهرست 
بلند باالی نظریه های توطئه پیرامون زندگی سیاســی ســوروس اضافه 

خواهد شد!

وحید امیری:

 زودتر از دو هفته دیگر 
به میدان  برمی گردم

روستاگردی

روایت مجازی

زمزمه هایی از پیدا شدن پیکر »حاج احمد متوسلیان« پس از زمزمه هایی از پیدا شدن پیکر »حاج احمد متوسلیان« پس از 3838 سال سال

هنوز ایستاده در غبار ... !هنوز ایستاده در غبار ... !
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سینا حســینی: صبح روز شنبه هیچ کسی فکرش 
را نمی کرد قرار اســت چه توفان سهمگینی در لیگ 
برتر به راه بیفتد، در شــرایطی که همه خود را برای 
تماشای سه بازی نخســت هفته بیست و سوم لیگ 
برتر آماده می کردند، تیتر یک خبرگزاری ها به خبری 

بهت آور و شوکه کننده اختصاص یافت!
»تست کرونای تعدادی بازیکن استقالل مثبت اعالم 
شد!« هواداران اســتقالل ابتدا به ساکن تصور کردند 
این خبر شایعه ای رسانه ای است اما با جدی تر شدن 
اخبار منتشر شده کاشــف به عمل آمد پس از تست 
کرونا روز جمعه کادر پزشــکی استقالل متوجه شده 
پنج نفر از بازیکنان و تعدادی از اعضای کادر اجرایی 
مبتال به این بیماری شدند! دیروز هم قبل از پرواز به 

جم تست 5 بازیکن دیگر مثبت اعالم شد.

تأییدوتکذیبکروناییها#
انتشار خبر تعطیلی تمرین نوبت صبح استقالل تا حدودی 
خبر مذکــور را تأیید کرد اما هیچ یــک از اعضای کادر 
مدیریتی باشــگاه و تیم پزشکی حاضر به تأیید موضوع 
نبودنــد اما رفت و آمدهای متعدد مدیران و اعضای کادر 
فنی اســتقالل به سعادت آباد نشــان می داد اتفاقاتی در 
حال رخ دادن است که پیامد خوبی نخواهد داشت. با این 
تفاسیر بازار گمانه زنی داغ داغ شد، همزمان با انتشار نام 
بازیکنان مشکوک به ابتال به ویروس کرونا تلفن بازیکنان 
به حالت مشغول درآمد تا اینکه برخی بازیکنان نظیر وریا 
غفوری موضوع را تلویحاً تأیید کردند تا نگرانی بزرگی به 

جامعه فوتبال تزریق شود.
البته برخی بازیکنان نظیر محسن کریمی و میالد زکی پور 
با انتشار اســتوری مدعی شــدند کرونا ندارند اما برای 
بازیکنانی که گرفتار این ویروس شــدند آرزوی سالمتی 

کردند.

سکوتمبهم#
 احمد سعادتمند که در دقایق نخست ساعت کاری شنبه از 
این ماجرا خبردار شده بود بالفاصله همه معاونان و اعضای 
کادر فنی باشگاه را به دفتر خود فرا خواند تا مشخص شود 
ماجرا از چه قرار است، جلسه مذکور نزدیک به یک ساعت 
به طول انجامید اما هر یک از شرکت کنندگان در جلسه 
که از ساختمان باشگاه بیرون آمدند موضع گیری در این 
ارتباط را به عهده تیم پزشکی سپردند تا همه چیز کنترل 

شده به بیرون درز پیدا کند.

لغوبازیاستقالل؟#
دکتر نوروزی و ســتوده پس از خروج از جلســه و ترک 
ساختمان باشگاه ابتال به کرونای برخی بازیکنان و پرسنل 
باشگاه را تأیید کردند اما از هیچ کسی به صورت مشخص 

نام نبردند تا ابهام ها در این ارتباط بیشتر شود.
در این میان برخی مسئوالن باشگاه استقالل از لغو سفر 
به جم خبر دادند اما مسئوالن سازمان لیگ خبر لغو بازی 
را رد کردنــد و تأکید کردند طبق برنامه این بازی انجام 
خواهد شد اما ســاعتی بعد بازی های استقالل تا اطالع 

ثانوی لغو شد.

فوالدوسپاهان#
همزمان با این اخبار سعید آذری مدیرعامل باشگاه فوالد 
خوزســتان آمار بازیکنان و اعضای کادر فنی باشگاه که 
مبتال به این ویروس شــده بودند را 16 نفر اعالم کرد و 
از سازمان لیگ خواست بازی این تیم را به دلیل شرایط 
ویژه به حالت تعلیق در بیاورد، آذری مدعی شد استقالل 
و فوالد خوزستان تنها باشگاه هایی نیستند که گرفتار این 
ویروس شدند. در همین حال از اصفهان و اردوگاه سپاهان 
هم خبرهایی منتشر شــد که چهار بازیکن این تیم هم 
مبتال به ویروس کرونا شدند اما به دلیل انجام تست مجدد 

هنوز این خبر منتشر نشده است!

بازی ها فعالً تعطیل نمی شود

لیگدرتوفانکرونایاستقاللوفوالد

جهانبخش در حسرت بازی پس از کرونا
ورزش: رقابت های هفته ســی و ســوم لیگ برتر انگلیس دیروز با انجام یک 
مسابقه آغاز شد که تیم برایتون در غیاب علیرضا جهانبخش در فهرست خود، 
میهمان تیم قعرنشــین نوریچ سیتی بود که با تک گل تروسارد میزبان خود را 

شکست داد.
جهانبخش که پیش از وقفه مسابقات لیگ جزیره حداقل به عنوان یار تعویضی 
بــرای برایتون به میــدان می رفت، پس از کرونا و شــروع دوباره بازی ها هنوز 
فرصت بازی برای تیمش را بدست نیاورده و دیروز هم برابر نوریچ در فهرست 

18 نفره تیمش قرار نگرفت.

بازگشت اشکان دژاگه به تمرینات تراکتور
ورزش: اشکان دژاگه پس از شروع تمرینات و مسابقات فوتبال در ایران همچنان در 
آلمان حضور داشــت بعد از کش و قوس های فراوان به ایران برگشــت و کارش را با 
تراکتور استارت زد. دژاگه پس از شیوع کرونا در ایران به کشور آلمان رفت و حدود 
چهار ماه در کنار خانواده اش بود. او بارها از حضور در ایران ســر باز می زد تا شایعات 
زیادی درباره اش مطرح شود. با این وجود دژاگه سرانجام به ایران برگشت و کارش را 
با تراکتور شروع کرد. دژاگه از نظر بدنی شرایط ایده آلی ندارد و به همین خاطر تالش 
خواهد کرد تا شرایط خوب خودش را دوباره بدست بیاورد و بتواند برای سرخپوشان 

آذربایجان به میدان برود.

احتمال شکستن رکورد ۳۷ ساله ریوآوه توسط طارمی
ورزش: مهدی طارمی این شــانس را دارد تا رکورد ۳۷ ســاله باشگاه ریوآوه را در لیگ برتر 
فوتبال پرتغال بشکند. به نقل از روزنامه Abola پرتغال، مهدی طارمی با دو گلی که در بازی 
اخیر ریوآوه برابر تیم براگا به ثمر رساند 1۳ گله شد تا گزینه جدی برای شکستن رکورد ۳۷ 
ساله تیمش در لیگ برتر پرتغال باشد. هرچند انجام این کار چندان آسان به نظر نمی رسد. 
ان هابوال با زدن 20 گل در فصل 198۳ - 1982 رکورددار گلزنی ریوآوه در لیگ برتر پرتغال 
است. ژوآ توماس هم با 16 گل زده در فصل 2011 - 2010 دیگر رکورددار این باشگاه است 
اما مهدی طارمی این فرصت را دارد تا در دیدارهای باقیمانده فصل جاری لیگ برتر پرتغال 

رکوردشکنی کند.

آزمون: می خواهند رابطه من و زنیت را خراب کنند
ورزش: سردار آزمون درگفت وگویی با ایران ورزشی گفته است:»عده ای می خواهند رابطه 
من و زنیت را خراب کنند اما فکر نمی کنم بتوانند به هدفشان برسند. واقعاً کسی نمی تواند 
رابطه ما را تیره و تار کند، چون من به زنیت وفادار هستم و هر چه دارم از این باشگاه است. 
ارتباط فوق العاده ای میان من با هواداران، مدیران و بازیکنان باشگاه زنیت برقرار است و 
باور کنید از شرایط خودم در باشگاه رضایت کامل دارم. پس از سه، چهار ماه قرنطینه به 
رستورانی رفتم تا غذا بخورم متأسفانه یادم رفت پروتکل های بهداشتی را رعایت کنم. بابت 
این موضوع از باشگاه زنیت و تمام بازیکنان و هواداران عذرخواهی کردم و االن هم همه 
چیز تمام شده است. تمرکزم را روی موفقیت زنیت گذاشته ام و مشکلی هم وجود ندارد«.

ورزش: بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: دو هفته 
زمــان الزم دارم با توجه به وضعیتــی که دارم خودم را 

آماده حضور در بازی ها کنم.
وحید امیــری در خصوص آخریــن وضعیتش پس از 
مصدومیتی که در بازی با پیکان برای او پیش آمد اظهار 
کرد: بعد از مصدومیتی که هفته گذشته برایم پیش آمد 
MRI گرفتم و نظر پزشــکان این بود دچار کشیدگی 
همسترینگ شــدم. با اینکه در روزهای اول درد زیادی 
داشتم اما خوشــبختانه بعد از چند روز استراحت االن 
شرایطم خیلی بهتر شده و دیگر دردی ندارم. به احتمال 
فراوان از فردا شروع به تقویت عضالتم خواهم کرد تا هر 
چه سریع تر بتوانم آماده حضور در بازی ها شده و به تیم 

کمک کنم.

بازگشتزودتر#
وی در پاســخ به این ســؤال چه زمانی آماده حضور در 
تمرینات و بازی ها خواهی شــد گفت: پزشکان به من 
اعالم کردنــد دو هفته زمــان الزم دارم اما با توجه به 
وضعیتی که دارم شــاید بتوانم زودتر هم خودم را آماده 
حضور در بازی ها کنم. البته زودتر برگشــتن من مهم 
نیســت بلکه مهم این است بتوانم به تیم کمک کرده و 

بازیکن مؤثری باشم.

مصدومیتوینگرها#
شــماره 19 پرســپولیس در خصوص مصدومیتش 
در بــازی با پیکان عنوان کرد: بــاور کنید در دوران 
تعطیلی لیگ خیلی تمرینات خوبی داشتم به طوری 
که به مراتــب از زمانی که تمرینات انجام می شــد 
بیشــتر تمرین می کردم. البته یک فوتبالیست یا به 
دلیل ناآماده بــودن مصدوم می شــود و یا به دلیل 

آمادگی زیاد. فکــر می کنم من هم به دلیل آمادگی 
خیلی زیادی که داشــتم دچار این مصدومیت شدم. 
اتفاقــاً در بازی بــا پیکان خیلی آمــاده بودم و فکر 
می کنم می توانســتم به پرســپولیس کمک کنم اما 
در یک صحنه قصد داشتم اســتارت بزنم دچار این 
مصدومیت شــدم. این را هم در نظــر بگیرید زمین 
چمــن خیلی مناســب نبود. ایــن مصدومیت برای 
بازیکنان وینگر و ســرعتی خیلی پیش می آید اما به 
هر حال این موارد را به فال نیک می گیرم و امیدوارم 

زودتر به شرایط بازی برگردم.

پرسپولیسمتکیبهفردنیست#
امیری در گفت وگو با رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس 
درباره ادامه بازی های پرســپولیس و غیبت چهار،پنج 
بازیکن افزود: پرســپولیس در این سال ها همواره نشان 
داده که به یک بازیکن متکی نیســت و هر بازیکنی که 
با لباس پرســپولیس وارد زمین شده با همه توان بازی 
کرده و وظیفه داشته تا پرچم پرسپولیس را باال نگه دارد. 
مطمئن هستم بازیکنان با همه توان به زمین می روند تا 
سه امتیاز را بگیرند. بازیکنان همه تالش خود را خواهند 
کرد تا جایگاهی که به سختی بدست آمده حفظ شود. 

تمجیدازکاپیتان#
امیری در مورد تمجیدش از ســیدجالل حسینی در 
اســتوری جدیدش گفت: کاپیتان به ما نشان داد که 
در هر ســنی باید انگیزه های خودمان را حفظ کنیم. 
حرفه ای زندگی کنیم و در کوچک ترین موقعیت ها 
برای موفقیت تیممــان بجنگیم. بازیکنان زیادی در 
لیگ ما وجود ندارند که مانند ســیدجالل بتوانند در 

این سن بجنگند و بهترین باشند.

ورزش: رئیس فدراســیون بســکتبال ایــران گفت: 
برنامه های ما برای شــروع کردن لیگ آماده است و 
تنها منتظر هستیم تا شــرایط کشور مشخص شود. 
در مورد مسئول روابط بین الملل فدراسیون هم باید 
بگویــم او در حیطه اختیارات خــود عمل می کند و 

همه کاره نیست.
رامیــن طباطبایــی در گفت وگو با ایســنا، در مورد 
برنامه های آینده فدراسیون بسکتبال برای تیم ملی با 
توجه به لغو مسابقات ویلیام جونز، توضیح داد: البته 
در حــال حاضر لغو قطعی این مســابقات به صورت 
رســمی به ما ابالغ نشده اســت، اما احتماالً با توجه 
به مــوج جدید ویروس کرونا در جهــان باید منتظر 
لغوشدن این مسابقات باشــیم. به هر حال برگزاری 
چنین مسابقاتی در شرایط فعلی برای میزبان سخت 
اســت، تیم ها تنها از یک قاره یــا یک منطقه خاص 
نیســتند و همین موضوع کار را سخت تر می کند. با 
توجه به ایــن موضوعات ما هم احتمال می دهیم که 
مسابقات لغو شود. اگر مســابقات ویلیام جونر لغو و 
تا یکی دو ماه آینده شــرایط برای برگزاری مسابقات 
بین المللی و دوســتانه فراهم نشــود، عماًل برگزاری 
اردوهای تیم ملی ایران به 20 روز قبل از پنجره دوم 
و سوم کاپ آســیا موکول می شود. البته این موضوع 

هم منوط بر آن است که این رقابت ها لغو نشوند.

تغییرسرمربی#
رئیس فدراســیون بســکتبال ایران، درباره بحث تغییر 
سرمربی و کادرفنی تیم ملی نیز گفت: واقعیت این است 
که فدراسیون اصالً تصمیمی نگرفته است، برداشت ها از 
صحبت های بنده متفاوت است. در واقعیت اصالً جلسه 
کمیته فنی ما تشــکیل نشــده و در مورد این مسائل 

نمی توانیم صحبت کنیم. در حال حاضر منتظر هستیم تا 
ابتدا شرایط به یک حالت پایدار برسد تا سپس در رابطه 
با این مسائل تصمیم گیری کنیم و در آن زمان اگر قرار 

باشد اتفاقی بیفتد، اعالم خواهیم کرد. 

آغازلیگ#
وی در پاسخ به این سؤال که  آیا فدراسیون بسکتبال برای 
شروع احتمالی لیگ از ماه های آینده پروتکل های الزم را 
به باشگاه ها و اســتان ها اعالم کرده است؟ تصریح کرد: 
فدراسیون جهانی اجازه داده است لیگ را آغاز کنیم و ما 
نیز دوست داریم هر چه سریع تر مسابقات شروع شود، اما 
فعالً منتظر هستیم تا ببینیم شرایط کشور چگونه خواهد 
شد. حتی برخی سالن ها در استان های مختلف باز شد، 
اما به دلیل استقبال کم باز هم بسته شدند. برنامه های 

فدراسیون نیز برای شروع لیگ آماده است.

زیرساختهایبهداشتی#
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون بسکتبال 
زیرساخت های الزم برای اجرای دقیق این پروتکل ها 
را دارد؟ اظهار کرد: در واقع ما باید زیرســاخت الزم را 
ایجاد کنیم، چرا که این موضوع در جهان یک مسئله 
بی ســابقه بوده و هیچ یک از کشورهای جهان تجربه 
آن را نداشــتند. کمیته پزشکی فدراسیون با استان ها 
در ارتباط است و شخصاً با آقای خلیلیان هم صحبت 
کرده ام. فدراســیون پزشکی ورزشــی در کنار ماست 
و فدراســیون بســکتبال هم قطعاً باشگاه ها را موظف 
خواهــد کرد اقدام هایی مانند انجام دادن تســت های 
پزشــکی را انجام دهند. فدراسیون بسکتبال آمادگی 
الزم را دارد و قطعاً همــه تالش خود را خواهیم کرد 

روند خوبی در این مسائل طی کنیم.

وحید امیری:

زودترازدوهفتهدیگربهمیدانبرمیگردم
طباطبایی:

فدراسیونبسکتبالآمادهشروعلیگاست

ورزش: کریم انصاری فرد در حال حاضر در لیگ ستارگان قطر 
بازی می کند، سال های درخشانی را در یونان سپری کرد و در 
لیگ این کشور تبدیل به بازیکن پرطرفداری شد. البته اتفاقاتی 
عجیب سبب جدایی او از المپیاکوس و در ادامه ناتینگهام شد 
و حاال کریم انصاری فرد در گفت و گو با نشریه گاتزتا به رفع 

بسیاری از ابهام ها پرداخته است.

شرایطفعلیدرقطر#
من اینجا خیلی خوشحالم و قراردادی دو ساله امضا کردم. تا 
به حال یک سال در السیلیه بازی کردم. شرایط سرمربی خیلی 
خوب است و افراد اطراف تیم نیز همین طور هستند. همان طور 
که می دانید فوتبال قطر هر روز بهتر می شود، زیرا این کشور 
میزبان جام جهانــی 2022 خواهد بود. آن ها عملکرد خوبی 

دارند و در همه زمینه ها پیشرفت مداوم وجود دارد.

گرفتاریهایاوساسونا#
 وقتی من در اوساســونا بودم این باشــگاه با مشکالت مالی 
روبه رو بود و همچنین با مشــکالت مالیاتی مواجه شدم، در 
نتیجه من نتوانستم به طور دائم در این کشور زندگی کنم. به 
عنوان مثال برای تمدید ویزا مجبور بودم هر ماه به ایران سفر 

کنم و این برای من خیلی سخت بود.
جام ملت های آسیا نیز برگزار می شد و برای پیوستن به تیم 
ملی کشــورم مجبور شدم دو ماه غیبت کنم، زیرا تاریخ جام 
ملت های آسیا فیفا دی نبود. همچنین کادر فنی اوساسونا چند 
بار تغییر کرد و من فرصت زیادی پیدا نکردم. بنابراین در پایان 

سال می خواستم تیمی پیدا کنم که بتوانم بهترین نتیجه را 
کسب کنم. از این گذشــته، برای یک بازیکن بازی کردن از 

اهمیت زیادی برخوردار است.

داستانعجیبجداییازالمپیاکوس#
جدایی از المپیاکوس اشتباه بزرگی بود که از سوی من انجام 
شد. آنچه می خواهم بگویم این است وقتی پدرو مارتینز سرمربی 
المپیاکوس شد، مدیر برنامه ام به تیم گفته بود من جدا خواهم 
شد، زیرا پیشنهاد مالی خوبی دارم. باشگاه نیز به مربی اطالع 
داد که مهاجم جدید می خریم. می خواهم خاطرنشان کنم که 
تیم یا سرمربی اشتباه نکردند. این تقصیر مدیر برنامه ام بود و 
من هزینه آن را پرداخت کردم، اما اشکالی ندارد. وقتی در جام 
جهانی در اردوی تیم ملی ایران بودم، مدیر برنامه ام به باشگاه 
گفت پیشنهادی 10 میلیون دالری دارم. بنابراین هنگامی که 
از جام جهانی بازگشــتم، مدیر باشگاه به من گفت می دانیم 
قصد جدایی دارید و مدیر برنامه ات به ما اطالع داد که شــما 
می خواهید این دستمزد را بگیرید. حتی مارتینز همین حرف را 
به من گفت و یعنی او می دانست که من تیم را ترک می کنم، 
اما متأسفانه هیچ پیشنهادی نبود. این یک وضعیت پیچیده بود 
و در ادامه به ناتینگهام فارست رفتم. وقتی رسیدم به من گفتند 
نمی توانی قرارداد امضا کنی، زیرا تاریخ ویزای کار مورد نیاز تمام 

شده و برای تأمین مجوز باید چهار الی پنج ماه صبر کنیم.

رابطهباعلیداییومسعودشجاعی#
مسعود شبیه برادر بزرگ من و بهترین دوست من است. ما در 

طول هفته زیاد صحبت می کنیم و انتقال او به پانیونیوس برای 
من بسیار مثبت بود، زیرا من پیش از این سال ها در تیم ملی 
ایران با مسعود بازی کرده بودم، بنابراین از حرکات او در میدان 
و چگونگی بازی مسعود خبر داشتم. زیرا او در پست شماره 10 
بازی می کند و این برای یک مهاجم بسیار مفید است. وقتی 
فوتبالم را شروع کردم، علی دایی مردی بود که مرا کشف کرد 

و به من فرصت داد تا یک فوتبالیست حرفه ای شوم. 

تمجیدویژهازکیروش#
نیازی نیســت در مورد کارلوس کــی  روش زیاد حرف بزنم. 
همه می دانند کار او چقدر خوب است و این واقعاً به تیم ملی 
کشورم کمک کرد تا تکامل یابد و پیشرفت کند، اما تیم ملی 
همچنین به کی روش کمک کرد تا نامش بیشتر شنیده شود. 
من فکر می کنم ایران هرگز کی روش را فراموش نخواهد کرد 
و به خاطر آنچه در ایران بدست آورده و برای سطح بازی تیم 
ملی در آن مقطع، نام کی روش برای همیشه در تاریخ خواهد 
ماند. شما یک بازیکن را در تیم ملی ایران پیدا نمی کنید که 
به دالیلی از او ناراضی باشــد. کی روش مربی خوبی است، او 
همیشه بهترین را برای همه ما می خواست و چیزی شبیه پدر 
بود. او سعی کرد مشکالت شخصی هر بازیکنی را برطرف کرده 

و به هر کسی نیاز دارد کمک کند.
مقطع بســیار خوبی با کارلوس کــی  روش در تیم ملی ایران 
داشتیم. شاید یک سال از رفتن او گذشته باشد، اما مردم ایران 
هنوز به نیکی از این سرمربی یاد می کنند و من بهترین ها را 

برای کی روش آرزو می کنم.

مصاحبه سرمربی چلسی در یک سالگی حضور روی نیمکت استمفوردبریج

لمپارد:واردلحظاتهیجانانگیزفصلشدیم!
مترجم: امیرمحمد سلطان پور: دیروز 
نخستین سالگرد انتخاب فرانک لمپارد 
به عنوان ســرمربی چلســی بود. آن ها 
مقابل واتفورد بازی داشتند اما خارج از 
هر نتیجه ای که این بازی داشت، هنوز 
شــیرهای لندن با آن چیــزی که این 
اســطوره در ذهن مد نظر قرار داده راه 
طوالنی را در پیش دارند. در زیر مصاحبه 
اخیر لمپــارد در رابطه بــا موضوعات 
مختلــف و اینکه چگونه می تواند تیمی 
با ذهنیتی برنده بسازد با هم می خوانیم.

چلسی در برخی از آمارها مانند س
یا  و  گلزنی  فرصت های  از  استفاده 
ایستگاهی  ضربات  مقابل  در  دفاع 
این فصل اصالً خــوب کار نکرده 
می تواند  کجا  از  مشکل  این  است. 

باشد؟
تیم مــا زمانی که این همــه بر توپ و 
میدان تسلط دارد، باید بتواند با اندکی 
ذهنیت بهتر گذاشتن بر بازی، این قضایا 
را به خوبی مدیریت کرده و مسابقه را به 
اتمام برساند. به عنوان مثال ما در بازی 
هفته قبل مقابل وستهام روی این قضایا 
تنبیه شدیم و بازی را واگذار کردیم اما 

بازیکنان باید بتوانند از این تجربه برای 
قدرت بیشتر برگشــتن استفاده کنند. 
این البته جنبه روحــی و روانی دارد. ما 
خوب بازی می کردیم و چندین بازی را 
با پیروزی پشت سر گذاشته بودیم اما در 
یک بازی چنین اشــتباهاتی را مرتکب 

می شویم و بازی را واگذار کردیم.

چلســی این فصل 18 امتیاز را س
زمانی که از حریف خود پیش بوده 
از دست داده؛ آیا این مربوط به عدم 

تجربه در ترکیب تیم شماست؟
تجربه فقط با گذر زمان بدست می آید. 
اگر بــه لیورپول نگاه کنیــد بازیکنان 
قهرمان کنونی آن ها فینال ها و بازی های 
بزرگی را با شکست پشت سر گذاشتند 
که همین سبب شد اکنون شرایط خوبی 
داشــته باشــند. وقتی به لیورپول نگاه 
می کنیم نمونه یکی از بهترین تیم های 
دوران جدید اســت، آن ها در گذشــته 
بی ثباتی های زیادی را تجربه کردند، اما 
اکنون با بازیکنانی کــه در طول مدت 
چند فصل اضافــه کردند چه به صورت 
فردی و چه به صورت گروهی رشد کرده 
و بالغ شــده اند. آن ها می توانند نمونه 

خوبی برای همه باشند. حاال الزم نیست 
مو به مو مثل آن ها باشیم اما می توانند 
راه موفقیت بعد از گذر از ســختی ها را 

نشان دهند.

این پیشرفت هر روز و بالغ شدن س
یک تیم را چگونه توصیف می کنی؟

من تالش کردم به بازیکنان تیمم ثابت 
کنم که پیشرفت احتیاج به آموزش هر 
روزه و تقویت ذهن دارد. این اتفاق باید 
در شکل تمرین، شکل تمرکز، چگونگی 
حضور پیدا کردن در جلســات تیمی، 
چگونگی فکر کردن به بــازی بعدی و 
چگونگی فکر کردن به رقیبتان به وجود 
بیاید. اگر تمام بازیکنان بتوانند به خوبی 
این مراحل را پیاده کنند من مطمئنم که 
فصل را به خوبی به اتمام خواهیم رساند.

رهبرانی س به  مبرم  نیاز  تیم ها  آیا 
مثــل تو و یا جان تــری زمانی که 

فوتبال بازی می کردید دارند؟
من فکر می کنــم هر تیــم و هر دوره 
زمانی، شــرایط خــاص خــود را دارد. 
مقایسه کردن دوره های زمانی متفاوت 
به نظر من کار اشــتباهی اســت چون 

هــر تیمی شــخصیت های خاص خود 
را ارائــه می دهد؛ و البته بســیاری هم 
عقیده دارند کالً سبک و سیاق تیم ها با 
تیم های 10 ســال یا 20 سال و بیشتر 
کامالً متفاوت شده است؛ به همین دلیل 
فکر نمی کنم نیازی به داشتن یک رهبر 
به شکلی کامالً کالسیک داشته باشیم. 
این احساس رهبری باید در کل تیم به 

صورت روزانه و هفتگی به وجود بیاید.

خیز برای قهرمانی در جام حذفی س
اصلی  هدف های  از  یکی  عنوان  به 
چلســی در این فصــل را چگونه 

ارزیابی می کنی؟
مســابقات بسیار ســختی را پشت سر 
گذاشــتیم و هنوز بایــد در نیمه نهایی 
مقابل منچســتریونایتد قرار بگیریم و 
اگــر در این بازی نیز موفق باشــیم در 
فینال یک بازی ســخت دیگر در پیش 
رو خواهیم داشــت. ما در این مسابقات 
تاکنون دیدارهای سختی مقابل لیورپول 
و لسترسیتی گذراندیم که امتحان بسیار 
خوبی برای ما و تیم جوانانمان بود. این 
بازی ها برای تجارب جوانانمان بسیار مهم 

است.

مسلماً از داشتن دو ستاره جدید س
برای فصل آینده یعنی حکیم زیاش 

و تیمو ورنر هیجان زده هستی؟
ما بازیکنان بسیار خوبی را جذب کردیم. 
ورنر ســرعت بســیار خــوب و توانایی 
فوق العــاده ای در گلزنی دارد. زیاش هم 
بازیکن بســیار با اســتعدادی است که 
سبب می شود شکل بازی ما متفاوت از 
قبل شــود. اما مسلماً قبل از فکر کردن 
به آن ها و فصل بعد باید این فصل را به 

خوبی به اتمام برسانیم.

رقابت در لیگ برتر برای کسب س
ســهمیه لیگ قهرمانان بســیار 
را چگونه  حساس شده؛ شــرایط 

ارزیابی می کنی؟
وارد بخش حساس و جذاب فصل شدیم! 
اما سختی های زیادی را خواهیم کشید. 
من در مورد ذهنیت قوی داشتن بسیار 
با بازیکنانم صحبت کردم و باید اکنون 
هر چه در تــوان داریم در هر بازی ارائه 
بدهیم. ما باید هر بازی که پیش برویم 
به خودمان ایمان داشته باشیم. این تنها 
راهی است که می توان به سالمت فصل 

را تمام کرد.

بازیکن سرشناس باشگاه استقالل تهران در توییتر خود با 
توجه به اخبار اخیر مبنی بر مبتال شدن چندین بازیکن 
این تیم و همین طور فوالد خوزستان و تراکتور تبریز، به 
کنایه از شکل برگزاری مســابقات لیگ برتر انتقاد کرد. 
مهــدی قائدی در توییت خود نوشــته: »خدا کنه جانی 
گرفته نشه، به خاطر اینکه جامی داده بشه« که این توییت 
بسیار مورد توجه هواداران دیگر تیم ها به غیر از طرفداران 

تیم پرسپولیس قرار گرفته است!

حساب اینســتاگرام باشگاه منچســتریونایتد بازیکن ماه این 
باشــگاه که البته کاماًل قابل پیش بینی بــود را معرفی کرد. 
برونو فرناندز خرید جدید شــیاطین سرخ از زمان پیوستن به 
این تیم نقش بسیار مؤثری در موفقیت های اخیر آن ها داشته 
است و به خصوص بعد از سرگیری مسابقات این تأثیرگذاری 
را بیشــتر از قبل به نمایش می گــذارد. همین کافی بود تا با 
انتخــاب هواداران یونایتد، فرناندز بــا اختالف، جایزه بهترین 

بازیکن ماه باشگاه را بدست بیاورد.

منچستریونایتدمهدی قائدی
پدیده جوان آرســنال پــس از امضای قــرارداد جدید و 
بلندمدت خود با توپچی های لندن با پستی اینستاگرامی 
از این اتفاق ابراز رضایت کــرد. گابریل مارتینلی فوروارد 
19 ســاله برزیلی کــه در این فصل خــود را به یکی از 
چهره های اصلی قرمزپوشان تبدیل کرده، عالوه بر تعریف 
و تمجیدهای معمول، جمله معروف اســطوره این باشگاه 
یعنی تونــی آدامز را نیز نقل قول کــرده: »برای نام جلو 
پیراهنت بازی کن تا همگان نام پشت پیراهنت را به خاطر 

بسپارند«.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با اشاره به مبتال شدن 
حسین نوری کشــتی گیر جوان و با استعداد ایران، از مردم و 
ورزشــکاران درخواســت کرد موارد بهداشتی را بیشتر رعایت 
کنند. عالمرضا محمدی در استوری اینستاگرامی خود نوشته: 
»اول از همه می خواهم برای سالمتی حسین دعا کنند؛... و هم 
اینکه ورزشکاران دیگری که با او در جریان تمرینات بودند هر 
چه زودتر پیشگیر وضعیت خود باشند تا زودتر از شرایط خود 

باخبر شوند«.

غالمرضا محمدیگابریل مارتینلی

کریم انصاری فرد سکوتش را شکست

چوبپیشنهاد10میلیوندالریراخوردم

ضد  حمله

مشکل هافبک پرسپولیس جدی نیست
ورزش: امید عالیشاه بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در تمرینات هفته 
گذشــته دچار مصدومیت شــد و برای تشخیص بهتر، از پای مصدوم 
خود MRI گرفت. پس از عکسبرداری از پای مصدوم عالیشاه مشخص 
شــد که در کشاله این بازیکن کشیدگی وجود دارد و به همین خاطر 
در فهرســت بازی مقابل شاهین شهرداری بوشهر قرار نگرفت. مشکل 
بازیکن شماره دو پرسپولیس البته خیلی جدی نیست و کادر پزشکی 
در تالش است این بازیکن را به بازی هفته آینده مقابل ماشین سازی که 

جمعه شب در تبریز برگزار خواهد شد برساند.

محکومیت اسکوچیچ در پرونده صنعت نفت
ورزش: فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا(، سرمربی تیم ملی ایران را به 
پرداخت غرامت به حســن نصراصفهانی رئیس هیئت مدیره صنعت 
نفت آبادان با اعالم خبر محکومیت سرمربی پیشین صنعت نفت گفت: 
اســکوچیچ همه موارد را ابتدا برای وکیلش عکس می گرفت و سپس 
انجام می داد. در مورد توافق نامه جدایی هم همین طور بود که در نهایت 
منجر به توافق نامه ای شد که به موجب آن اسکوچیچ پس از جدایی از 
نفت اگر با هر طرف سومی قرارداد امضا می کرد، می بایست غرامتی را 
به باشگاه صنعت نفت پرداخت می کرد. شماره حساب باشگاه را به فیفا 
اعالم کرده ایم و دراگان اســکوچیچ باید غرامت خود را به این حساب 
واریز کند. گفتنی است، براســاس توافق نامه ای که اسکوچیچ  با تیم 
صنعت نفت داشت، در صورت جدایی باید مبلغ 140 هزار دالر را به این 
تیم پرداخت می کرد اما این اتفاق پس از حضورش در تیم ملی رخ نداد 

و مسئوالن تیم آبادانی ناچار به شکایت به فیفا شدند.

 پاتوسی: شایعات درباره بازی نکردنم 
مقابل استقالل صحت ندارد

ورزش: هافبک تیم فوتبال فوالد خوزســتان در جدیدترین اظهارات 
خود در خصوص یک شــایعه توضیح داد. آیاندا پاتوسی در یک برنامه 
فوتبالی با ارسال یک ویدئو در خصوص شایعاتی مبنی بر اینکه خودش 
نمی خواسته مقابل استقالل تهران تیم سابقش بازی کند توضیح داد: 
این حرف واقعیت ندارد زیرا واقعاً دلم می خواست در بازی با استقالل 
حضور داشــته باشم و همراه با فوالد، مقابل تیم و همبازی های سابقم 
بازی کنم. ولی به خاطر شرایط ناشی از ویروس کرونا که در حال حاضر 
در کشــور من وجود دارد، نتوانستم برای حضور در ایران پرواز بگیرم و 

به آن بازی برسم. 

مهدی پاشازاده سرمربی جدید سپیدرود
ورزش: مهدی پاشازاده سرمربی سپیدرود رشت شد. پس از برکناری 
نادر دست نشان از هدایت تیم سپیدرود، ظهر دیروز این باشگاه با مهدی 
پاشازاده به عنوان ســرمربی به توافق رسید. پاشازاده سابقه مربیگری 
در تیم های گســترش فوالد، پارســه و بادران تهران، شهرداری تبریز، 
آلومینیوم اراک، شاهین بوشهر و پارس جنوبی جم و نساجی مازندران 

را در کارنامه خود دارد.

خطر سقوط به دسته اول بیخ گوش استقالل 
ورزش: در روزهایــی که آبی های پایتخت درگیر حواشــی مختلف از 
جمله ابتالی چند بازیکن این تیم به ویروس کرونا هستند، رفته رفته به 
پایان زمانی که فیفا برای پرداخت مطالبات شفر و بویان پرداخت کرده 
هم نزدیک می شــوند. آبی ها در صورتی که نتوانند تا پایان وقت اداری 
روز 16 تیر رضایت شفر و بویان را جلب نمایند، با خطرات جدی مواجه 
هستند و یکی از جرایمی که ممکن است برای آن ها اعمال شود، سقوط 

به دسته پایین تر است.

قلعه نویی: بازی بسیار سختی با سایپا داریم
ورزش: امیر قلعه نویی در نشســت پیش از دیدار با ســایپا اظهار 
کرد: اخبار مربوط به ابتالی بازیکنان چند تیم لیگ برتری به کرونا 
سبب نگرانی اســت. امیدوارم مسئوالن به این مسئله توجه داشته 
باشــند. سرمربی ســپاهان در مورد بازی مقابل سایپا تصریح کرد: 
ســایپا تیم بسیار جوانی است و مربی بســیار جوانی دارد. فوتبال 
بــا برنامه ای را بازی می کند. طبیعتاً بازی بســیار ســختی داریم. 
امیدواریم با توجه به بازی بسیار خوبی که هفته قبل انجام دادیم، 

همان روند ادامه داشته باشد. 

تیم ملی فوتبال به مصاف سوریه می رود
ورزش: ســایت »Syria Pro Sport« خبر داد: فدراســیون سوریه 
بــرای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم های ملی ایران و عراق در 
راستای آماده سازی تیم برای انتخابی جام جهانی 2022 به توافق 
رسید. قرار است دیدارهای سوریه با ایران در تاریخ ۳ سپتامبر)1۳ 
شهریور( برگزار شود. شــاگردان اسکوچیچ در مرحله اول گروهی 
انتخابــی جام جهانی 2022 چهار دیدار حســاس پیش رو دارند. 
ایران در گروه ســوم این رقابت ها اکنون با 6 امتیاز در رده ســوم 
جدول قرار دارد. عراق و بحرین به ترتیب با داشــتن 11 و 9 امتیاز 

در رده اول و دوم گروهی قرار دارند.

 میزبانی دوحه در لیگ قهرمانان 
از تیم های غرب آسیا

ورزش: تاریخ و محل برگزاری ادامه دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا 
در منطقه غرب مشخص شد. طبق اعالم غیر رسمی، این مسابقات 
از تاریخ 24 شــهریورماه در قطر و بــا حضور 16 تیم منطقه غرب 
برگزار خواهد شد و به صورت 48 ساعت استراحت برای هر تیم و 
متمرکز تا مرحله نیمه نهایی دنبال خواهد شد. مرحله نیمه نهایی 

در تاریخ 12 مهر انجام خواهد شد.
تیم ها برای انجام مســابقات باید در تاریخ 20 شــهریور در دوحه 
حضــور یابند و در کمپ هایی که برای آن ها در نظر گرفته شــده 

است، اردوی خود را برپا کنند.

برنامه هفته بیست و سوم لیگ برتر
ورزش: هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال امروز با انجام پنج مسابقه 
به پایان می رسد که چهار تیم مدعی سپاهان، استقالل، شهرخودرو و 
فوالد برای رتبه دوم باهم رقابت می کنند. الزم به ذکر اســت تا هنگام 
تنظیم این خبر برگزاری دیدارهای استقالل و فوالد با حریفانشان در 

هاله ای از ابهام قرار داشت.
یکشنبه 1۵ تیر: پارس جنوبی جم- استقالل/ نفت مسجد سلیمان- 
ماشین سازی تبریز / سایپا - سپاهان/ گل گهرسیرجان- شهرخودرو 

مشهد/ نساجی مازندران- فوالد خوزستان

منهای فوتبال

هفته بیست و سوم لیگ برتر ایران
سایپا-سپاهان

 یکشنبه 1۵ تیر -  21:00 از شبکه ورزش

هفته بیست و سوم لیگ برتر ایران
پارسجنوبیجم-استقالل
 یکشنبه 1۵ تیر -  20:۳0 از شبکه سه

ورزش در سیما

خراسان رضوی، قهرمان لیگ نیمه کاره جودو
ورزش: فدراسیون جودو رسماً اعالم کرد: پرونده لیگ برتر این رشته به دلیل 
عدم بهبود شرایط مربوط به شــیوع ویروس کرونا بسته شد. پاس خراسان 
رضوی به مقام قهرمانی رقابت های سوپرلیگ جودو دست یافت، تیم خوشگوار 
دیگر نماینده خراسان رضوی و رعد پدافند هوایی قم به دلیل داشتن امتیازات 
یکسان به صورت مشترک نایب قهرمان شدند و نفت مسجد سلیمان روی 
سکوی سومی جای گرفت. همچنین نیروی زمینی ارتش، کاپ اخالق این 

دوره از رقابت ها را باالی سر خواهد برد.

12 میلیون، تنها موجودی فدراسیون تنیس 
ورزش: سرپرست دبیری فدراسیون تنیس اعالم کرد: زمانی که فدراسیون 

را تحویل گرفته اند موجودی حساب آن فقط 12 میلیون تومان بوده است.
فرزین ضیا آذری در گفت و گو با ایسنا درباره اینکه گفته می شود موجودی 
حساب فدراسیون تنیس در زمانی که تحویل گرفته اند بسیار اندک بوده است 
تصریح کرد: با تدابیری که اندیشیده شده وضعیت مالی فدراسیون تا چند روز 
آینده مناسب می شود اما صورت حساب های مالی در حال تحویل به خزانه دار 

جدید است  و بررسی می شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه در صورت برگزاری ادامه جام 
حذفی تنیس، فدراســیون امکان پرداخت جوایز را دارد یا خیر گفت: قطعاً 

اگر منابع مالی نداشته باشیم، آن را تأمین می کنیم و پرداخت خواهیم کرد.

رئیس سابق فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی:
انتخاب نشدن نجمه خدمتی، سیاسی بود!

ورزش: رئیس سابق فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی اظهار کرد: انتخاب 
نشــدن نجمه خدمتی به عنوان بهترین ورزشکار از سوی فدراسیون جهانی 
ورزش دانشگاهی سیاسی و به دلیل دخالت روس ها بود. محمدرضا دهخدا با 
اشاره به اینکه باالترین دریافت مدال در حوزه بانوان را در ورزش دانشجویی 
تجربه کرده ایم اظهار کرد: عالوه بر این باالترین نفر مدال را در تاپل ایتالیا در 
حوزه بانوان داشــتیم و این در حالی بود از 41 ورزشکار بانوان کشور 1۷ نفر 

آن ها والیبالیست بود.

حمایت پدیده کشتی ایران از برگزاری لیگ
ورزش: پدیده سنگین وزن کشتی آزاد گفت: کشتی گیران دوست دارند در 
لیگ کشــتی بگیرند تا هم از نظر مالی ضرر نکنند و هم از نظر فنی و بدنی 
پیشرفت داشته باشند. امیرحسین زارع، پدیده سنگین وزن کشتی آزاد ایران 
گفت: امیدوارم لیگ بتواند به کشتی ما و البته به شخص من کمک کند تا 
بتوانم در مسابقات انتخابی و رقابت های بین المللی پیش رو آمادگی باالتری 
داشــته باشم. البته هدف نهایی من المپیک است و امیدوارم در مسیری که 

پیش رو دارم، موفق باشم.

 برگزاری رقابت های جهانی کشتی 2020 
در صربستان

ورزش: با وجود مخالفت کشورهای ایران و آمریکا برای برگزاری رقابت های 
جهانی بزرگساالن طی سال جاری میالدی، اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد 

قصد برگزاری این رقابت ها در صربستان را دارد.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

کپی غیر بهداشتی از بوندس لیگا و اللیگا
عدم تصمیم گیری قاطع از ســوی مدیران ارشد ورزش کشور، فوتبال 
ایــران را با بحرانی بزرگ مواجه ســاخت به شــکلی که حاال همه در 
تالش هســتند راه حلی پیدا کنند تا مانع گســترش و شیوع ویروس 

منحوس کرونا شوند.
حاال خبرهای ضــد و نقیض فراوانی در ارتباط با ابتالی بازیکنان فوتبال 
ایران در رسانه های خبری منتشر می شود، در حالی که متولیان برگزاری 
مســابقات لیگ برتر با ژســت های منحصر به فرد مدعی بودند تمامی 
پروتکل های بهداشتی برای حفظ سالمت بازیکنان، مربیان و عوامل اجرایی 
مسابقات رعایت می شود تا مشکلی رخ ندهد اما حاال پس از گذشت نزدیک 
به دو هفته از شروع مسابقات بیش از 15 تا 20 نفر به این ویروس مبتال 
شده اند و بعید نیســت ظرف روزهای آینده مبتالیان به این ویروس در 
حوزه فوتبال بیشتر شود. مدیران سطحی نگر فوتبال ایران بر این باور بودند 
که می توانند نظیر بوندس لیگا، اللیگا و کالچو ویروس را کنترل کنند و در 
فضایی ایزوله مسابقات را برگزار کنند اما خبر نداشتند فاصله حرف تا عمل 

در لیگ ایران فرسنگ ها با آنچه در اروپا رخ می دهد اختالف دارد.
هنر مدیران فوتبال ایران در بخش مدیریت بیشــتر به سمت کپی کاری 
رفته است تا عمل به قوانین. آن ها همان طور که چندی پیش برای فریب 
فیفا اقدام به کپی کاری اساس نامه فدراسیون کویت کردند در این برهه 
نیز با کپی برداری از پروتکل های بهداشتی بین المللی مدعی شدند همه 
چیز تحت کنترل است اما با گذشت پانزده روز از شروع مسابقات کاشف 
به عمل آمد که نه تنها شرایط تحت کنترل نیست بلکه همه چیز از دست 

فدراسیون فوتبال خارج شده است!
برگزاری مسابقات لیگ برتر در برهه کنونی نشان داد مدیریت در فوتبال 
ایران یک نمایش آماتور از فوتبال حرفه ای است، اتفاقی که پیش از این 
منتقدان به آن اشاره داشتند اما هر بار مدیران فدراسیون زیر ستاره های 
حلبی فدراسیون پنهان شدند تا کسی متوجه ضعف های تمام نشدنی آن ها 
نشود. اتفاق جالب اینجاست که این مدیریت خود را در سطوح بین المللی 
می بیند و معتقد است شایسته میزبانی بزرگ بین المللی و رویدادهایی 
چون جام ملت های آســیا و بازی های جام جهانی است! در حالی که در 
واقعیــت امکان مدیریت یک مجموعه کوچک با چند پرســنل مبتدی 
را هم ندارند! و تأمل برانگیز اینجاســت این جماعت به شــدت به دنبال 
تمدید حضور در فوتبال ایران هستند تا بتوانند همچنان روی کرسی های 

تصمیم گیری فوتبال باقی بمانند.

سازمانلیگزیربارلغوبازیهانرفت#
ســازمان لیگ در بیانیه ای اعالم کــرد: باتوجه به  لزوم 
تبعیت از مصوبات ســتاد ملی مقابله کرونا که توســط 
معاونــت محترم وزارت ورزش و جوانــان ابالغ گردیده 
مسابقات فوتبال کشــور با مجوز این ستاد برگزار شده 
اســت. همچنین مسابقات فوتبال طبق مصوبه ابالغی تا 
مرز ابتال 25 درصد کادر و بازیکنان شــاغل به ویروس 

کرونا در باشگاه ها استمرار خواهد داشت.
ضمن اینکه بخش پزشــکی فوتبال عــالوه بر  پیگیری 
اظهارات بازیکنان و باشــگاه ها در خصوص تست کرونا، 
حســب مورد بازیکنان و عوامل تیم را برای انجام تست 
تکمیلی بــه مراکز معتمد مورد نظر اعــزام نموده و در 
صورت اظهار خالف واقع توسط بازیکن و باشگاه و اثبات 
تخلف باشگاه و شــخص مربوطه از ثبت قرارداد و ادامه 

فعالیت به دلیل تخلف محروم خواهند شد.
پیش از این رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال اعالم 
کرد تعداد مبتالیان اســتقالل کمتر از 25 درصد اســت و 

باشگاه فوالد هم مدارک پزشکی خود را ارسال نکرده است.

قانون25درصد#
زهره هراتیان، رئیس مرکز پزشکی فدراسیون فوتبال 
در واکنش به انتشــار ایــن اخبار در گفــت و گو با 

رسانه ها اعالم کرد: بر اساس پروتکل های ابالغی ابتدا 
باید مشخص شود واقعاً بازیکنان مذکور مبتال به کرونا 
هســتند یا خیر اگر به این قطعیت برســیم بازیکنان 
یک تیم از حد مجاز )25 درصد(بیشتر مبتال به کرونا 
شدند موضوع قرار گرفتن در قرنطینه اعمال می شود 
و در غیــر این صــورت بازیکن مذکور بــه قرنطینه 
 مــی رود اما بازی های تیم مذکور طبــق برنامه انجام 

خواهد شد.

 سازمان لیگ 
دیگر تست کرونا نمی گیرد؟

حمیدرضاعرب: پس از اینکه مشــخص شــد تعداد 
زیادی از بازیکنان فوالد خوزستان و استقالل تست کرونا 
دارند و در نتیجه برگزاری بازی های لیگ برتر نیز تحت 
الشعاع این بیماری قرار گرفت از سازمان لیگ خبر آمد 
احتمال دارد از هفته  آینده دیگر هیچ تست کرونایی برای 
بازیکنان و اعضای فعال تیم ها انجام نگیرد! این اقدام از 
دو جنبه قابل بررسی است. نخست اینکه ظاهراً سازمان 
لیگ دیگــر نمی خواهد هزینه گــزاف تهیه کیت های 
تشــخیص کرونا را بپردازد و دوم  احتمال دارد یکی از 
دالیــل برگزار کنندگان رقابت هــای لیگ برتر از توقف 
تست گیری تحت الشــعاع قرار نگرفتن دوباره برگزاری 
رقابت ها باشــد. شاید اگر تســتی در پیش نباشد دیگر 
مشخص نشود بازیکنان کرونا گرفته اند ودر نتیجه بازی ها 

نیز برگزار می شود. 
حتی در فدراســیون فوتبال هم برای تســت نگرفتن از 
بازیکنان فوتبال به جمع بندی نهایی رسیده اند و قرار است 
دیگر در این خصوص اقدامی نشود تا بازی های لیگ برتر 
برگزار شود. بدون شک اگر چنین رویه ای در فوتبال انجام 
شود، سالمت بسیاری از بازیکنان و مربیان به خطر خواهد 
افتاد و این موضوع حتی ممکن است مرگ ورزشکاران را 
نیز به همراه داشته باشد. البته در بین تیم های لیگ برتری 
هم هســتند تیم هایی که کرونا بازیکنان خود را مخفی 
کرده اند. حاال بعد از مثبت اعالم شدن تست استقاللی ها 
زمزمه اش به گوش می رسد. هرچند بعد از اتفاقات رخ داده 
نیز زمزمه تعطیلی لیگ نیز از راهروهای فدراسیون فوتبال 
شنیده شــد و بودند افرادی که اعالم می کردند دو هفته 
دیگر قرار است بازی های لیگ برتر متوقف شده و برگزاری 

رقابت ها لغو شود.

zoom



سیروس   سیما و ســینما/ زهره کهندل  
گرجســتانی، بازیگر نام آشــنای کشورمان که 
پنجشنبه گذشته به دلیل سکته قلبی دار فانی 
را وداع گفت، صبح دیروز در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد.
گرجســتانی از بازیگران محبوبــی بود که در 
سال های طوالنی فعالیت، حاشیه کمی داشت. 
او که بیشتر با سریال های طنز تلویزیونی برای 
مخاطبان شــناخته  شده اســت، بیش از پنج 
دهه ســابقه بازیگری دارد و  در شمار زیادی 
آثار ســینمایی و تلویزیونی ایفای نقش کرده 
و نقش های مکمل و گاه اصلی را داشته است. 
این روزها سکانســی از مجموعــه تلویزیونی 
»متهم گریخت« با بازی او در نقش »هاشــم 
اگزوز« در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شود که دیالوگی ماندگار را می گوید: »من 
وقتــی رفتم اون دنیا برگشــتم، تازه فهمیدم 
ای دل غافل کجای کاری هاشــم آقا! این دنیا 
ده شــاهی هم نمــی ارزه، خــدا رفتگانتون رو 
بیامرزه، پدرم همیشــه یه شــعر می خوند: در 
این دنیای بی حاصل، چــرا مغرور می گردی؟ 
ســلیمان گر شوی آخر، نصیب مور می گردی، 
این دنیا ارزش اینــا رو نداره، باید همدیگه رو 
داشته باشیم«. مجموعه طنز »متهم گریخت« 
بــه کارگردانــی رضــا عطاران که 15 ســال 
پیش ساخته شــد، یکی از مهم ترین خاطرات 
مخاطبــان تلویزیــون در ســال های اخیر از 
زنده یاد سیروس گرجســتانی است. او در این 
ســریال در نقش اصلی بــازی می کرد؛ نقش 
»هاشــم آقا« که به همراه خانواده اش به تهران 
مهاجرت می کند و ماجراهایی برایشــان اتفاق 
می افتد. این مجموعه یکــی از پربیننده ترین 
ســریال های رمضانی تاریخ تلویزیون محسوب 
می شــود و هنوز هم وقتی از قاب شبکه هایی 
چــون آی فیلم و تماشــا روی آنتــن می رود، 
دیدنی است به طوری که بازپخش این سریال 
در ماه رمضان امســال پرمخاطب تر از سریال 
ماه رمضانی شبکه ســه بود. سراغ چند نفر از 
بازیگران این ســریال به یادماندنی رفتیم تا از 

خاطراتشان با زنده یاد گرجستانی بگویند.

نقشهایشبهدلمینشست#
خشــایار راد، بازیگــر 
و  تلویزیون  و  ســینما 
ایفاگــر نقــش »نادر« 
»متهــم  ســریال  در 
دربــاره  گریخــت«، 
منــش  و  روحیــات 
زنده یاد گرجســتانی به خبرنگار ما می گوید: 
درگذشــت این عزیز را بایــد به جامعه هنری 
ایران تســلیت گفت. اگرچه مرگ حق است، 
ولی آسمانی شدن سیروس گرجستانی عزیز، 
ضایعه بزرگی برای ســینما و تلویزیون ایران 

است. 
وی اضافه می کند: سیروس گرجستانی، بازیگر 
کاربلدی بود که جوان ها را راهنمایی می کرد. 
از خصوصیــات خوب اخالقی او، هر چه بگویم 
کم است. بازیگری بســیار کم حاشیه، مهربان 
و متواضع بود. در چند پروژه ای که با ایشــان 
همبــازی بودم، منش های انســانی و اخالقی 
واالیی از او دیدم. جوان ها را کمک می کرد و از 

موضع باال به آن ها نگاه نمی کرد.

راد خاطرنشان می کند: با اینکه همسن و سال 
هم بودیم، ولــی از ایشــان درس می گرفتم. 
همیشه می گفت در ایفای نقش خودتان باشید 
و ادا درنیاوریــد. اســیر حرف ها و حاشــیه ها 
نمی شــد و اگر جایی حرف حق زده می شــد 
حتی اگــر به منفعتــش نبود بــر معیار حق 
پافشاری می کرد. سعی داشت که خودش باشد 
و صداقت در بازی اش مشــخص بود، به همین 

دلیل نقش هایش به دل می نشست. 
این بازیگر پیشکســوت کشــورمان می گوید: 
آقا ســیروس در هر نقشــی که بازی می کرد، 
انگار خودش بود و بازی غلوآمیز و اغراق شده 
نداشت. اگر نقش »آتقی« را بازی می کرد انگار 
خود آتقــی بود، به همیــن دلیل نقش هایش 

باورپذیر می شدند. 
وی درباره دغدغه صنفی مرحوم گرجســتانی 
یادآور می شــود: وقتی بازیگری هر چقدر هم 
توانمند، پا به ســن می گــذارد از صف کاری 
به عقب رانده می شــود و کمتر از او اســتفاده 
می کننــد و ایــن موضــوع نه فقــط دغدغه 
مرحوم گرجســتانی که دغدغه اکثر بازیگران 
پیشکســوت کشــورمان اســت. در حالی که 

بازیگــری با ســال ها تجربه وقتــی به مرحله 
ظهــور توانمندی هایش می رســد، نباید او را 
کنار بگذاریم. ببینید چندین بازیگر قدیمی و 
توانمند داریم که سال هاست از آن ها استفاده 

نشده است.
راد یادآور می شود: گاهی که با آقای گرجستانی 
حرف می زدیم نگرانی معیشــتی هم داشتند، 
چون بیشتر بازیگران بیمه نیستند یا در نهایت 
دو نفر بیمه خانه ســینما هســتند و پنج نفر 
نیستند. طلب هایی که از تهیه کنندگان داریم 
به موقع وصول نمی شــود یا دستمزدها کامل 
پرداخت نمی شوند. برای بازیگران آینده شغلی 
چندان امیدوارکننده نیســت و زمانی که پا به 
ســن می گذارند، عماًل بیکار می شوند. اکثر ما 
بازیگران قدیمی نگران این هســتیم که تا چه 

زمانی به ما کار می دهند.

وسواسودقتزیادیدرکارداشت#
و  ســینما  بازیگر  میمنت رنجبــر،  ســیروس 
تلویزیون هم که در ســریال »متهم گریخت« 
نقش »عبدول« را ایفــا کرده بود، به خبرنگار 
ما می گویــد: زنده یاد گرجســتانی در کارش 

بی نظیر بود، چون به حرفه اش عالقه داشــت 
و با وســواس و دقت کار می کرد. بســیار آدم  
شــوخ، ســرحال و باصفایی بود، هــر زمان با 
ایشان برخورد داشتیم بسیار پرانرژی و خوشرو 
بودند. زندگی را خیلی دوست داشت، شاد بود، 
می خندید و خوب زندگی کرد، ولی روزگار این 
هنرمند عزیز را زود از ما گرفت. ســن زیادی 
نداشــت و ســالم بود، چون ورزش می کرد و 

همیشه لبخند داشت.
وی بــا بیــان اینکــه 
گرجستانی  ســیروس 
بــود،  تکرارنشــدنی 
شــخصیت  می افزاید: 
داشــت  جالب توجهی 
و همیــن کاراکتر ویژه 
او را منحصربه فرد کــرده بود، به همین دلیل 
نقش آفرینی هایش شیرین و جذاب بود و البته 
ایــن جذابیت کاراکترش موجب شــده بود تا 

بازیگر کم کاری نباشد.
میمنت بــا بیان اینکه در پنج پروژه با زنده یاد 
گرجســتانی همــکاری داشــته کــه آخرین 
آن ســریال »دنگ و فنگ روزگار« ســاخته 

جواد مزدآبادی بود و ســال گذشته از شبکه 
یک پخش شــد، یادآور می شــود: اما یکی از 
نقش های ماندگار او »هاشــم اگــزوز« بود و 
این نقش به شــخصیت خودش بسیار نزدیک 
بود. واقعاً از زاویه همان شــخصیت به زندگی 
نگاه می کرد و وقتی دیالوگ ها را بیان می کرد، 
آن قدر از تــه دل بود که فکــر می کردید این 
شخصیت ســیروس گرجستانی نیست، هاشم 
اگزوز اســت. دیالوگ ماندگاری هم در سریال 
»متهــم گریخــت« دارد که ایــن روزها در 
شــبکه های اجتماعی دست به دست می شود. 
جایی که می گوید: دنیا ده شاهی هم نمی ارزه... 
واقعــا نگاهش بــه زندگی همین بــود و دنیا 

همین قدر برایش بی ارزش. 
این بازیگر سینما و تلویزیون خاطرنشان می کند: 
آقای گرجستانی از بازیگرانی بود که در ژانرهای 
مختلــف کار کرده بــود، از تئاترهای صحنه ای 
بگیرید تا ســریال های درام خانوادگی و طنز و 

آنچه برایش اهمیت داشت، سالمت کار بود. 
وی ادامــه می دهــد: یکــی از خصوصیــات 
خوب ســیروس این بود که بــا هر کارگردانی 
کار می کرد، همان شــکل بازی را داشــت که 
کارگردان می خواســت، به همین دلیل مورد 
توجــه بســیاری از کارگردان ها بــود از اصغر 
فرهــادی بگیرید تــا رضا عطاران و ســعید 
آقاخانی. در پروژه آخری که با آقای مزدآبادی 
کار می کردیــم، می دیدم چطور با همه عوامل 

پروژه خودش را وفق می دهد. 

معیشتمانبهعشقمانوصلاست#
مجید شهریاری، بازیگر 
هم  تلویزیون  و  سینما 
که در نقش »اشــکی« 
»متهــم  ســریال  در 
گریخت« ظاهر شــده 
بــود، دربــاره زنده یاد 
گرجستانی می گوید: شخصیت بسیار سرزنده 
و شادی داشــت و در کارش بسیار حرفه ای و 
کاربلد بود. آن قــدر پرانرژی بود که حضورش 
در کار بــه بقیه عوامل هم انگیزه می داد. بعید 
می دانم کســی از او دلخوری و آزردگی داشته 

باشد، چون بسیار مهربان و فهمیده بود. 
وی ادامــه می دهد: ضایعه فقــدان این بازیگر 
برای سینما و تلویزیون ما بسیار سنگین است، 
چون هنوز نقش های ماندگار زیادی مانده بود 
که ایفا کند. متأســفانه این روزها خبر بد زیاد 

می شنویم. 
شــهریاری با بیان اینکه ســینما و تلویزیون 
آن طــور که باید به این بازیگر ادای دین نکرد، 
خاطرنشــان می کند: بی نظمــی در کار، او را 
اذیت می کــرد به ویژه بی نظمــی در پرداخت 
دستمزدها از ســوی تهیه کنندگان که اکثر ما 

بازیگران با این مشکل مواجه هستیم. 
این بازیگر با اشــاره به عالقه فــراوان زنده یاد 
گرجســتانی به حرفه اش، می گوید: تنها کاری 
که ما بلدیم بازیگری اســت و معیشــتمان به 
عشقمان وصل اســت. ما از بازیگرانی نیستیم 
کــه مشــاغل دیگری داشــته باشــیم، مثاًل 
رســتوران داری یــا کافه داری کنیــم. آن قدر 
بازیگری برای ما و امثال آقای گرجستانی مهم 
بوده و هســت که نمی توانســتیم کار دیگری 

انجام دهیم.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

ابوالفضل پورعرب در مراسم تشییع سیروس گرجستانی: 
سال ها تاوان داد تا شما بخندید!

ســریال  »هاشــم«  تســنیم: 
متهم گریخت و »اباقطام« سریال 
هنرمندان  قطعه  در  امام علی)ع(، 
آرمید.  هنرمندش،  دوستان  کنارِ 
فاطمه گــودرزی به مردمی بودن 
سیروس گرجستانی اشاره کرد و 

ابوالفضل پورعرب تعبیر قابل تأملی به کار برد؛ تمام عمر تاوان داد برای دیدن 
لبخند شما.

فاطمه گودرزی در مراسم تشییع ســیروس گرجستانی، از اخالق خوب و 
مردمی بودن این بازیگر پیشکسوت گفت که در هر جا و هر شرایطی  مورد 
استقبال قرار می گرفتند و  در دل مردم جای داشتند. واقعاً مردمی بودند که 
باید رابطه ایشــان را با مردم تماشا می کردیم. عاشق خانواده اش بود. روزی 
نبود که پشــت صحنه صحبت کنیم و ایشــان صحبتمان را بهانه وصل به 
خانواده اش نکند و از عشــقش به همسر و فرزندانش نگوید. صحبت کردن 
درباره پیشکســوتی که این همه کارهای زیبا کرده، خیلی ســخت است و 

می دانم شما مردم عزیزمان چقدر قدرشناسید.
ابوالفضل پورعرب در بخشــی دیگر از این مراسم، تعبیر قابل تأملی داشت و 
گفت: »آنچه من باید بگویم، آنچه من باید تعریف کنم، شما در این سال ها 
دیده اید. در واقع تمام عمر تاوان داد برای دیدن لبخند شما. با شما گریست 

و با شما خندید«.

 ساخت سریالی با موضوع 
شهدای غواص لشکر ۲۱ امام رضا)ع(

در  حقیقــی  ســیاوش  فارس: 
جدیدتریــن فعالیت خود ســراغ 
تولید ســریالی با موضوع شهدای 
غواص لشکر ۲1 امام رضا)ع( رفته 
است. سیاوش حقیقی، تهیه کننده 
سینما قصد دارد سریالی با موضوع 

شهدای غواص لشکر ۲1 امام رضا)ع( خراسان و نقش آن ها در عملیات های 
کربالی 4 و 5 را تهیه کند. این سریال در 15 قسمت 40 دقیقه ای در مرکز 
سیمای استان های رسانه ملی تولید خواهد شد. نگارش فیلم نامه این سریال 
بر عهده ناصر مولوی وردنجانی و کارگردانی آن را هادی حاجتمند بر عهده 
دارد. در بخش پژوهش فیلم نامه این مجموعه که با حساسیت باالیی انجام 
شده، از کتاب های »حماسه یاسین« و »روایت دلبری« و همچنین از خاطرات 
همرزمان و غواصان جامانده از خیل دوستان شهیدشان بهره برده شده  است. 
از ســویی به جز پرداختن به برخی واقعیت ها، در طول اثر نام تمام شهدای 
غواص برده خواهد شــد. فرماندهی لشکر ۲1امام رضا)ع( خراسان در دوران 

دفاع مقدس بر عهده سردار اسماعیل قاآنی بوده است.

هالیوودی ها درباره کرونا فیلم می سازند
بــا صدور مجوز از ســوی انجمن 
درباره  فیلمــی  آمریکا،  بازیگران 
کرونا به تهیه کنندگی مایکل بی 
ساخته می شود. به نقل از ورایتی، 
انجمــن بازیگــران آمریکا فرمان 
ساخته نشدن فیلم ها را برای فیلم 

سینمایی »پرنده نغمه سرا« به تهیه کنندگی مایکل بی لغو کرد؛ این فیلم در 
ژانر هیجان انگیز و مرتبط با بیماری همه گیر کروناست. 

فیلم ســینمایی »پرنده نغمه ســرا« به تهیه کنندگی مایکل بی ساخته 
می شود. آدام میسون کارگردانی این فیلم را از روی فیلم نامه ای نوشته 
سیمون بویز برعهده دارد. داستان این فیلم سینمایی در مورد دو سال 
آینده اســت؛ زمانی که هنوز همه گیری کرونا به پایان نرســیده و این 
ویروس به جهش یافتن ادامه می دهد. اواســط ماه می  اعالم شــد این 
فیلــم ســینمایی در لس آنجلس به عنوان یک پروژه بــا بودجه پایین 
تولید خواهد شــد، اما ســخنگوی انجمن بازیگران آمریکا مدعی شد 
تولیدکنندگان این فیلم ســینمایی در مورد رعایت پروتکل های ایمنی 
و بهداشتی شــفاف نبوده اند و اگر روی ساخت این فیلم سینمایی کار 

کنند، با آن ها برخورد خواهد شد.
به تازگی اعالم شد تولیدکننده های این فیلم سینمایی منعی برای ساخت آن 

ندارند و می توانند کار خود را ادامه دهند.

نقد تند فراستی از »همگناه«
 این سریال جیب مردم را خالی می کند!

سیما و سینما: مسعود فراستی 
در میز نقــد برنامه هفت به نقد 
تنــد و تیز ســریال »همگناه«  

پرداخت. 
وی در این برنامــه درباره این اثر 
گفت: به ســهم ناچیز خودم اصاًل 
توقعی از فیلمســاز و سریال ساز 

امروز ایران ندارم که اثری ماندگار داشته باشد .  من فقط یک چیز می خواهم، 
می خواهم به من مخاطب توهین نشود. نخست به من توهین نشود، در قدم 
اول نه به شعور زندگی کردنم، نه به شعور قصه فهمیدنم و نه به شعور تکنیکی 

من، توهین نشود.
من ایرانی نه مســعود فراستی منتقد، قصه پشتم است. قصه دار است این 
ملت . در ادامه محمدتقی فهیم افزود: به هر حال ســریال های ترکیه ای هم 
این گونه هستند. یک کلیشه ثابت که تکرار می شود به همراه یک تیپ های 
دائمی. سریال »همگناه « هم بر همین اساس استوار شده است. یک ویترین 
جذاب از بازیگرانی که مردم از آن ها خاطره و دوستشان دارند. شخصیت هایی 
که طراحی شده تا این هنرپیشه ها ایفا کنند، دارای کلیشه های آشنا هستند 
که دائم با آن ها کار شــده اســت ؛ بنابراین ما هر چه جلوتر می رویم، چیز 
تازه ای نمی بینیم. این تکرار پیرنگ اصلی این کارهاست که ما مشابه آن را در 

سریال های ترکیه ای می بینیم. 
فراستی در ادامه افزود: سعی نشده است حاال که خوراکشان برنامه های آن 
طرف است، چرا این ها را تا حد ممکن به ایرانی تبدیل نمی کنید.  تبدیل اسم 
عربی به یک اسم ایرانی که کار نیست. تمام مناسبات آن طرفی است، مانند 

مناسبات بین پدر و فرزندانشان و ...  .
وی در ادامه افزود: حاال که دوستان از اطرافشان چیزی نمی گیرند، دست کم 

تا حدی سعی کنند قصه اینجایی شود.
فراستی در قسمتی دیگر از این نقد عنوان کرد: من مخلص سرگرمی هستم، 
اما این سریال نمی خواهد سرگرم کند. این خیلی مهم است. می خواهد جیب 

شما را خالی کند و اصالً مسئله اش سرگرمی نیست، داللی است. 
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۲ دستخط دیده نشده از رسول مالقلی پور منتشر شد 

خدایا به من عمر فهمیدن حقیقت را بده
۲60 هزار نفر عریضه امضا کردند

اعتراض به توهین هالیوود به مقدسات مسیحیان
فارس: دو یادداشت منتشر نشده از »رسول مالقلی پور« 
کارگردان فقید ســینمای ایران در اختیــار دبیرخانه 

شانزدهمین جشنواره بین المللی مقاومت قرار گرفت.
به نقل از ســتاد اطالع رسانی شــانزدهمین جشنواره 
بین المللــی فیلــم مقاومت، فرهــاد قائمیــان، بازیگر 
ســینما و تلویزیون دو یادداشــت از زنده یاد رســول 
مالقلی پــور؛ کارگردان ســینمای ایــران از مجموعه 
شــخصی یادگاری هــای ســینمایی اش را در اختیــار 
 دبیرخانه شــانزدهمین جشــنواره بین المللی مقاومت 

قرار داد.
یکی از این یادداشــت ها پس از پایان نگارش فیلم نامه 
»قارچ سمی« خطاب به قائمیان، بازیگر نقش سلیمان 
در این فیلم نوشته شده و دیگری پیش از نمایش فیلم 
در جشنواره فجر درباره سلیمان یکی از شخصیت های 
اصلی این فیلم نوشــته شده اســت. جمشید هاشم پور 

نقش دومان را در این فیلم بازی کرد.
قائمیــان دربــاره ایــن یادداشــت به ســتاد خبری 
شانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت گفت: 
من و آقــای مالقلی پور جدا از ســینما و روابط کاری، 

رفاقت و صمیمیت داشتیم. 
گاهی با هم کوه می رفتیم. زمان نگارش فیلم نامه »قارچ 
سمی« از ابتدا در جریان قصه و مضمون فیلم نامه بودم 
و ســاعت ها با آقارســول درباره شــخصیت ها صحبت 
کردیم.»قــارچ ســمی« یکی از فیلم هــای خوب آقای 
مالقلی پور اســت که ارزش های محتوایی و جنبه های 
بصری اش درک نشد. این فیلم در جشنواره فجر نادیده 
گرفته شــد، موضوعی که برای من و آقا رسول تازگی 

نداشت، اما ناراحتمان کرد.
یکی از روزهای قرارمان برای کوه رفتن که پر از حرف، 
خنده و درد دل بود، آقا رسول با خودش فیلم نامه تمام 
شده »قارچ ســمی« را آورد. ابتدای فیلم نامه روی آن 
نسخه، یادداشــتی برایم نوشته بود که بسیار باارزش و 

به یادماندنی است. 

همیشهبامعرفتبمانی#
او نوشته بود: »به نام آفریدگار هستی. برای فرهاد. برای 
تو که ماه ها صبوری کردی با ســلیمان و دومان. حالم 
خوب بود زنگ می زدم. حالم بد بود، زنگ می زدی. حال 
دادی در طول این مدتی که بدترین دوران زندگی ام را 

گذراندم. 
در بهترین لحظات سلیمان و دومان زندگی کردیم مثل 
هر دو آن ها. شیشــه ها شکســتیم مثل آن ها. اما بیش 
از هــر زمان دیگری در این ماه ها شکســتم. اما کمک 
کردی تا خرده هایم از هم نپاشد. امیدوارم در زندگی به 
قله های کمال که مســتحق آن هستی برسی و همیشه 

با معرفت بمانی«.
مراسم اهدای جایزه »نشان رســول« )یادمان زنده یاد 
رســول مالقلی پور( قرار بود اســفند ماه سال گذشته 
برگزار شــود، اما شــیوع ویروس کرونا این رویداد را به 

تأخیر انداخت. 
بــا شــانزدهمین  ایــن مراســم امســال همزمــان 
شــهریور  مقاومــت  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره 
 مــاه برگــزار و »نشــان رســول« به هنرمنــد خالق 

اهدا می شود.
شانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت در دو 
زمان ۳1 شــهریور تــا ۶ مهرماه مقارن بــا هفته دفاع 
مقدس در بخش های »مدافعان ســالمت«، »جشنواره 
جشــنواره ها« و انتخاب اســتانِی بخش »فیلم ســازان 
بسیجی« و یکم تا هفتم آذر ماه همزمان با هفته بسیج 
در بخش های »سینمای ایران و جهان«، »سیدالشهدای 
مقاومــت«، »روایــت قلم«، »نقــد و پژوهش تحلیل« 
و انتخــاب برگزیدگان ملی »فیلم ســازان بســیجی« 
به دبیــری مهدی عظیمی میرآبادی بــه همت انجمن 
ســینمای انقالب و دفاع مقدس بنیــاد فرهنگی روایت 

فتح برگزار می شود.
عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشتر می توانند به 

سایت http://moqavematfilmfest.ir/ مراجعه کنند.

فارس: بیش از ۲۶0هــزار نفر با امضــای عریضه ای در 
فضای مجازی، خواستار ممانعت از نمایش فیلمی با بازی 

پاریس جکسون در نقش عیسی مسیح)ع( شدند.
چند روزی است که اخبار تولید فیلمی به غایت هتاک به 
دین مســیحیت و اینکه این فیلم در شرف اکران و انتشار 
است، تمام رسانه ها و شبکه های اجتماعی را درنوردیده و 
هزاران نفر به اعتراض برای جلوگیری از انتشــار این فیلم، 

طومارهایی امضا کرده اند. 
به گزارش همشهری آنالین، ایسنا به نقل از گاردین نوشت:  
فیلم جدیــدی با عنوان »عادت« که با بازی پاریس دختر 
مایکل جکسون، ستاره فقید موسیقی جهان ساخته شده 
اســت، مورد هجمه فراوانی در فضای مجازی قرار گرفته و 
بیش از ۲۶0هزار نفر با امضای نامه ای خواهان جلوگیری از 

نمایش این فیلم مسیح هراسانه شده اند.
حضور پاریس جکســون در کنار بال تورن و گوین رزدیل 
برای بــازی در فیلم »عادت« اولین بار در ماه آوریل اعالم 
شــد و در خالصه داستان آن آمده دختر جوان و باهوشی 
که درگیر یک ماجرای خشــونت آمیز فروش مواد مخدر 
می شود، برای رهایی از مشکالت چهره ظاهری خود را به 
شکل یک راهبه تغییر می دهد. همچنین پاریس جکسون 
نیز با شــکل ظاهری متفاوتی در نقش حضرت عیسی)ع( 

بازی خواهد کرد.
در عریضه ای آنالین که در فضای مجازی منتشــر شده و 
دو کمپانی برادران وارنر و الینزگیت را به عنوان سازندگان 
این پروژه سینمایی هدف قرار داده است، این فیلم را اثری 

کفرآمیز و یک آشغال مسیح هراسانه توصیف کرده است.
همچنیــن خبرگزاری فــارس، مروری بــر اعتراض ها در 
رســانه های جهانی داشت.  براساس این گزارش این پروژه 
پیش از این نیز اعتراض ســازمانی بــه نام »یک میلیون 
مــادر« را برانگیخته بود که ادعا می کرد این فیلم »موهن 
به مقدسات« است و »ایمان مردم را مسخره می کند«. این 
اعتراض نیز حاوی طوماری است که ۶۹هزار نفر آن را امضا 

کرده اند.
The SUN: طوماری با ۲۷0هزار نفر امضاکننده خواستار 
ممنوعیت اکران فیلمی شــدند که »پاریس جکسون« در 
آن در نقش »مسیح لزبین« ظاهر شده و آن را »موهن به 

مقدسات« و »مسیحیت هراسی« عنوان می کنند.
نزدیک به ۳00هزار نفر طوماری امضا کردند که خواستار 
توقف فیلم جدید »عادت« با بازی دختر مایکل جکسون در 

نقش عیسی مسیح که هرگز نور روز را ندیده است.
ایندیپندنت:»مسیحیت هراســی«  ۲۶۶هزار نفر را پای 
امضای طوماری کشاند که شدیداً به محتوای فیلم »عادت« 

معترض هستند.
فیلمی با بازی »پاریس جکسون« در نقش »عیسی مسیح« 
که در آینده نزدیک قرار است اکران شود با سیل انتقادهای 

شدید برای توقف انتشار آن همراه شده است.
جکســون با تمایالت تغییر جنسیتی در فیلم نقش یک 
چهره شاخص مذهبی را با حلقه آویزان به بینی و موهای 

فر خورده و لباس سنتی ایفا کرده است!
در اوایل ســال جاری میالدی، یک قاضی برزیلی به »نت 
فلیکس )Netflix( دستور داد تا کمدی طنز »اولین وسوسه 
مسیح« را از فهرســت خود حذف کند، زیرا در این فیلم 
»مسیح« به عنوان یک »همجنسباز مصرف کننده سیگار 

ماری جوانا« نشان داده شده است.
ایــن  بنیان گــذار  ان«  »ویویَــن  دیلی ِمیــل: 
طومار،»عادت)Habit( « را »فیلم جدید کفرآمیز هالیوود« 
نامید و آن را به خاطر ترسیم تناسخ مسیح به عنوان »یک 

زن همجنسگرا« مورد انتقاد قرار داد.
هنوز هیچ ناشــری برای انتشــار و اکران این فیلم اعالم 
آمادگی نکرده اســت و این فرصتی جهت اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی در مورد مضمون »مسیح هراسی« فیلم است، 
هر چنــد در جامعه امروزی آمریکا تا حدودی از اینچنین 

فیلم ها و مضامینی استقبال می شود.
اســتاف: هزاران امضا بــرای جلوگیــری از اکران فیلم 
هالیوودی موهن درباره مسیح بیش از یک چهارم میلیون 
نفر طوماری امضا کردند و خواستار ممنوعیت فیلمی بودند 
که در آن دختر مایکل جکسون،»مسیح« را بازی می کند.

یادی از زنده یاد »سیروس گرجستانی« بازیگر نقش های ماندگار

کاربلد،مهربان،متواضع

خاطره

خبرگزاری جوان: بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون، ضمن ابراز 
ناراحتی از درگذشت مرحوم گرجستانی، از روحیه باال و انرژی این 
هنرمند در محیط کار گفت. فریده سپاه منصور، بازیگر تلویزیون، 
تئاتر و سینما، در واکنش به خبر درگذشت سیروس گرجستانی 
به خبرنگار حوزه رادیو و تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران 

جوان، گفت: مرحوم گرجستانی مرد شیرینی بود و کارکردن با او تجربه خوبی 
به ما داد. به یاد دارم همیشــه واژه های زیادی را در خاطر داشت و زمانی که 

شروع می کرد دیالوگ بگوید، جمالت زیادی را آماده داشت. 

به او می گفتیم برای پاسِخ دیالوگ به شما نمی رسیم و سر همین 
موضوع خیلی با هم می خندیدیم. وی افزود: مرحوم گرجستانی 
سر کار روحیه بی نظیری داشت و شاد بود و این روحیه خوب را 

به ما تزریق می کرد. او بسیار هنرمند مردمی بود.
این بازیگر تئاتر و سینما در پایان اضافه کرد: سیروس گرجستانی 
این اواخر کمی کسالت داشت؛ اما فکر نمی کردم این قدر زود از دنیا برود. وقتی 
خبر درگذشتش را به من دادند، واقعاً شوکه شدم. باید درگذشت او را به همه 

تسلیت گفت؛ چون همه مردم یک هنرمند خوب را از دست دادند.

خاطره بازیگر »مهمان مامان« از همکاری با سیروس گرجستانی
هنرمندی  مردمی بود
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