
این بدبختی 
هرچند به نظر می رســد برخی ترفندهای 
جنگ روانــی و تبلیغاتی، مثل بزرگنمایی 
برخــی از حوادث معمولی و بایکوت برخی 
اخبار مهم، کهنه و دســتمالی شده اند اما 
دست کم رسانه های فضای مجازی هنوز بر 
استفاده از این ترفندها اصرار دارند. یک فعال 
رسانه ای با اشاره به همین موضوع، در توییتر 
نوشت: وقتی در آمریکا یک قاضی، یک دانش آموز دختر را به دلیل انجام ندادن 
تکالیفش در کالس آنالین، به بازداشــتگاه می فرستد، فقط با »یک خبر عجیب 
و بامزه« روبه رو هســتیم اما چنین خبری در ایران یعنی »پس این بدبختی کی 

تموم میشه؟«

وقتی اکسیژن نبود
توییت یک کاربر که از کادر درمان است را 
  ICU بخوانید: »ساعت 3 صبح بود که بخش
تماس گرفت و اعالم کرد همه دستگاه های 
تنفســی دارن آالرِم کاهِش فشار اکسیژن 
میدن، اگه تا نیم ســاعت دیگه مشکل حل 
نشــه، 30 تا بیمار بخش های ویژه همین 
امشب خفه میشن... یاد فیلم های زمان جنگ 
افتادم که بیسیم چی می گفت: »حاجی! اگه مهمات نرسونید بچه ها تا صبح قتل عام 
میشن«... به چه بدبختی آدرس پیمانکار رو پیدا کردیم ... تا کپسول های پرتابل به 
 بخش های بستری رسید، فشار اکسیژن هم به دستگاه های بخش ویژه برگشت«. 

فعالیت غیرمولد
با وجود همه هشــدارها و انتقادها از هجوم 
برخــی از مردم به بــورس و انتقال یکباره 
سرمایه ها به این بخش، گویا این روند هنوز 
هم ادامه دارد و با اینکه می گویند شاخص ها 
در حال قرمز شدن است، سودای سود چند 
برابــری، خیلی ها را به بورس می کشــاند. 
»محسن رضایی« در توییترش ضمن انتقاد 
از سازوکار بورس نوشت: »مشخصه یک نظام اقتصادی سالم این است که در آن 
به فعالیت مولد پاداش داده شود؛ یعنی سازوکارهای اقتصادی به گونه ای تنظیم 
گردد که سطح سود فعالیت مولد، بیش از سطح سود فعالیت غیرمولد باشد. معنی 
هدایت نقدینگی به تولید جز این نیســت. آنچه در بورس می گذرد، نقطه مقابل 

این رویکرد است«.

مجوز با وجاهت و بی وجاهت!
خبر اعطای مجوز از سوی ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر به مؤسســه مردم نهادی که 
»رائفــی پور« متولی آن اســت را حتماً در 
هفته پیش شــنیدید. واکنش های متفاوت 
به این مجوز را هم البد در خبرهای فضای 
مجازی دیده اید. روز گذشته اما دبیر شورای 
ملی تشکل های مردم نهاد کشورگفت: »تنها 
مرجع صدور مجوز فعالیت برای تشــکل های حوزه امر به معروف و نهی از منکر، 
وزارت کشور است و مجوزهای صادر شده توسط معاونت اجتماعی و مطالبه گری 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای سازمان های مردم نهاد مربوطه فاقد وجاهت 

قانونی است«. حاال معلوم نیست با این خبر آیا مجوز رائفی پور لغو می شود یا نه؟

 محمد تربت زاده ماجرا دقیقــاً از روز جمعه، 27 تیرماه 
آغاز شد. روزی که ظاهراً روی تقویم، روز خاصی به حساب 
نمی آمد اما مسئوالن بهشت زهرا)س( انگار این روز را حسابی 
خاص می دانستند که مســئوالن بلندپایه تهرانی را به این 
آرامستان دعوت کردند و کیک بزرگی را هم برای برگزاری 

مراسم جشن تولد بهشت زهرا)س( سفارش دادند! 
جشن تولدی که برگزاری آن در روزهای تلخ کرونایی، زیاد 
به مذاق کاربران فضای مجازی خوش نیامد و ســبب شــد 
کاربران هشتگ های مختلفی را در انتقاد از شهرداری تهران و 

همچنین مسئوالن بهشت زهرا، در توییتر فارسی داغ کنند.

یک جشن نامتعارف#
پرحاشــیه ترین چهره حاضر در این مراسم، پیروز حناچی، 
شهردار تهران بود؛ اما چهره ها و مدیران شهری دیگری مانند 
علی اشراقی، سید محمود دعایی، احمد مسجدجامعی و... هم 

در این مراسم حضور داشتند. 
تصاویر این مراسم نخستین بار یک روز پس از برگزاری آن، 
در فضای مجازی داغ شد. این مراسم پرحاشیه، به سه دلیل 
مورد انتقاد کاربران فضای مجــازی قرار گرفت. اول از همه 
اینکه برگزاری جشن تولد برای یک گورستان، خود به خود 
موضوعی عجیب و غریب و خارج از عرف اســت! دوم اینکه 
مردم در روزهای کرونایی، از مسئوالن انتظار دارند زمانی که 
شعار »رعایت فاصله گذاری اجتماعی« را سر می دهند، حداقل 
خودشان هم به این شعار پایبند باشند و برای برگزاری جشن 

تولد یک گورستان، زیر یک سقف جمع نشوند.
ســومین نکته ای که جشن تولد بهشت زهرا را زیرسؤال 
برد، این نکته بود که همزمان با برگزاری جشــن تولد و 
قاچ کردن کیک، تعداد زیادی از جان باختگان کرونا، در 
میان سوگواری خانواده شان درحال خاکسپاری در همان 
آرامســتان بودند که در این شــرایط از مسئوالن انتظار 
می رفت برای حفظ احترام خانواده های این جان باختگان 
هم که شــده، از برگزاری این جشــن تولــد نامتعارف 

خودداری کنند.

کی رو مسخره کردین؟#
کاربران هشــتگ #بهشــت_زهرا را در واکنش به این 
ماجرا در توییتر فارســی ترند کردنــد. کاربران معتقدند 
جشن گرفتن برای بهشت زهرا که محلی غم انگیز است، 
هیچ جــوره با منطق جــور در نمی آید. کاربری نوشــته 
است: »گالب گالب کاشــونه تولد قبرستونه! چقدر باید 
روحیه شــادی داشته باشه اونی که ایده جشن تولد ٥0 
ســالگی بهشــت زهرا رو میده. آخه کی از بهشت زهرا 
خاطره خوب داره اونم تو این روزا که مردم به خاطر کرونا 
عزیزاشونو دسته دسته اونجا زیر خاک می کنن! واقعاً کیو 

مسخره کردین؟ ما؟ خودتون؟«
کاربر دیگری هم نوشــته اســت: »وقتی ما داشتیم بال بال 
می زدیم که دارو جور کنیم برای پدرم، درست همون ساعت، 
حوالی همون بهشت زهرای غمناک، شهردار و رفقاش داشتن 
شمع جشن تولد ٥0 سالگی بهشت زهرا رو فوت می کردن. به 

خدا که این انصاف نیست...«.

مرزهای سوررئالیسم جابه جا شد!#
پس از مدتی بسیاری از چهره های شاخص، فعاالن فرهنگی و 

مجازی هم به انبوه معترضان اضافه شدند.
محمد مساعد، روزنامه نگار در این باره در توییتی سرشار از 
کنایه نوشت: »این شــهردار و آقازاده واقعاً خوش سلیقه اند. 
با دالر 2٥هزار تومانی و ســایه سنگین کرونا بر زندگی مان 
حقیقتاً تنها جشنی که شایسته برگزاری است همین »جشن 

تولد قبرستان« بود«.
حسین دهباشی، پژوهشگر و فعال رسانه ای هم دیگر چهره  
شاخصی بود که به این ماجرا واکنش نشان داد و با کنایه به 
مســئوالن دولتی در توییتر نوشت: »در کشوری که هر که 
بمیرد می گویند »راحت شد!« نکند انتظار دارید برای زندگان 

جشن بگیرند!«
ســیامک قاسمی، فعال اقتصادی هم نوشــته است: »برای 
بهشت زهرا جشن تولد ٥0 سالگی گرفته اند. در ایام کرونا و 
تحریم و دالر و این همه فشار اقتصادی، جشن تولد قبرستان 
بهشت زهرا پیام عجیبی دارد! واقعاً دیگه مرز های سوررئالیسم 

جابه جا شد«.

جشن تولد نبود#
پس از آنکه دامنه انتقادها به رســانه ها هم گسترش یافت 
و بســیاری از خبرگزاری ها مثل تسنیم شــروع به انتقاد از 
مسئوالن کردند، مسئوالن یک به یک مجبور شدند به این 
ماجرا واکنش نشان دهند. سعید خال، رئیس سازمان بهشت 
زهرا با انتشار ویدئویی در این باره توضیحاتی ارائه داد و گفت: 
»قرار بود به مناســبت ٥0 سالگی بهشت زهرا مراسم هایی 
برگزار شود، اما به دلیل شیوع کرونا تصمیم گرفته شد این 
مراسم ها برگزار نشود و درنهایت به یک مراسم بسنده شد که 
جمع معدودی از پرسنل بهشت زهرا با یادگار امام دیداری 
داشــته باشند«. مدیرعامل ســازمان بهشت زهرا در بخش 
دیگری از صحبت های خود با اشاره به وضعیت خاص بهشت 
زهرا گفت: »واقعیت این است که همکاران تطهیرکننده ما با 
غم مردم در ارتباط هستند، اما احساس دارند و نیاز به زندگی 

و شور و شادی«.
سعید خال افزود: »این افراد پنج ماه است که محل کار خود 
را قرنطینه کرده اند؛ در حقیقت در شرایطی که مردم محل 
زندگی خود را قرنطینه کرده اند این بچه ها محل کار خود را 

که جایی بسیار خطرناک است، قرنطینه کرده اند«.
این مقام شــهرداری تهران تأکید داشت مراسم برگزار شده 
»جشن تولد« نبوده و »چنین واژه ای« صحت ندارد و افزود: 
»در این مراسم تالش شد پروتکل های بهداشتی رعایت شوند، 
افراد به فاصله دو متر نشســته بودند، دیدار کوتاهی که در 
آن ســه ویژه نامه تخصصی را رونمایی کردیم، برگزار شد و 
تنها قصد روحیه بخشــی بود که با تعداد قلیلی از پرسنل به 
نمایندگی از کل پرسنل انجام شد و کارکنان مورد تجلیل قرار 
گرفتند، اما متأسفانه به هیچ یک از این موارد پرداخته نشد و 

تنها بریدن یک کیک مورد توجه قرار گرفت«.

قبرستان تولد نمی خواهد!#
هرچند این توضیحات به عنوان واکنش رسمی شهرداری به 
انتقادهای اخیر تلقی می شــود اما این توضیحات هیچ جوره 
مورد پذیرش کاربران فضای مجازی قرار نگرفته است. کاربران 
می گویند کیک بزرگی که به ســبک جشن تولد برش داده 
شــده، نشان می دهد مســئوالن با نیت برگزاری تولد برای 
گورستان این مراسم را برگزار کرده اند. همچنین عنوان این 
مراسم »پنجاهمین سالگرد تأسیس بهشت زهرا)س(« بوده نه 
مراسم تکریم کارکنان بهشت زهرا، پس هیچ جوره نمی شود 

اظهارات این مقام شهرداری را پذیرفت. 
یگانــه خدامی –خبرنگار- یکی از همین چهره هاســت که 
توضیحات شهرداری او را قانع نکرده است. به عنوان حسن 
ختام، توییتی که او دراین باره در فضای مجازی منتشر کرده را 
می خوانید: »کاش به جای نمایش مضحک کیک ٥0 سالگی 
بهشت زهرا به غسال ها و کارگرانی که توی این روز های سخت 
کار کفن و دفن انجام می دن و سالمتی و جونشون رو در ازای 
حقوق کم کف دست گذاشتن، کمک می کردین. قبرستون 

جشن تولد نمی خواد«.

یا مقلب القلوب واالبصار

رقیه توسلی: بلد نیستم شکل »عزیز« شنونده ارجمندی باشم. بلد نیستم ُمدل 
»خانجان« غصه ها را تحویل نگیرم. بلد نیستم عین »خاله« طب سنتی به هم بزنم. 
بلد نیستم مثل »خواهری« آش رشته بپزم. بلد نیستم طرز »عمه سوسن« ترجمه 
کنم. عین »ســارا« صبح ها خیلی مهربان باشم، شبیه »آفرینش« هر روز احوال 
همه را بپرسم، مثل »علی« با اعداد زندگی کنم، عین »برادرخان« حیوانات غنج 

ببرند دلم را.
بلد نیستم ســبک »آقاجان« با جماد و گیاه و آسمان و زمین حرف بزنم. شکل 
»دایــی« زشــت ها را زیبا ببینم. مدل »عروس جان« هــی چادرچاقچور کنم و 
شادمانی ام در خیریه باشد. بلد نیستم شبیه »گل ترمه« قربان صدقه برادرم بروم. 
بلد نیستم عین »بهاره« قهقهه بزنم. سیاق »پسرخاله« ساعت ها پای تلفن مشاوره 
پزشــکی بدهم. به طریق »مهربانو« مادری صدها کودک یتیم را به عهده بگیرم. 
به آرامِش »فرید« بنشینم پشت فرمان. شبیه »بابا عبداهلل« چای آتشی مهربان 

بار بگذارم.
بلد نیستم به اسلوب امین حیایی دنیا را پُر چراغ سفید ببینم. شکل پاکبانی که 
هر شب زباله هایمان را با خودش می برد، خدوم باشم. عین پروفسور سمیعی دنیا 
را نجات بدهم. عین »همسایه رشتی«مان غذاهای خوش لعاب معطر بپزم. عین 
پیرمرد کالسکه چی، کسی را دور میدان امام اصفهان بگردانم. عین غسال ها، رفتگان 
را غسل و کفن کنم. عین ماماهای ماه، کمک کنم کودکی به دنیا پا بگذارد. مانند 
»جناب حریرچی« مدام دلسوزی کنم. عین »مهسا ملک مرزبان« پست و استوری 

شاد بریزم توی اینستا و... .
متأسفانه خیلی چیزها بلد نیستم و خیلی چیزها بارم نیست. تازه خیلی چیزهایی را 

که بلد نیستم -یواش و قایمکی- اصوالً با خودم درمیانشان می گذارم.
حاال هم در همان موقعیتم. موقعیت گوشزد کردن. یک تکه حواسم پی محاسبه 
است و یک تکه پیش تلویزیون که روشن مانده و دارد زیرنویس می رود. می خوانم 
و حظ می برم. به نظرم دوســت داشتنی است و توی این کرونازدگی، تزریق حال 
خوب به حساب می آید واقعاً. آنجا مستأجرها با پیامک از صاحبخانه های َمشتی و 

کاردرستشان، بساط تقدیر راه انداخته اند.
توی ذهنم می چرخم و چندتایی صاحبخانه پیدا می کنم. از آن ها که می دانم رویم 

را زمین نمی اندازند. به گمانم تلفن کردن را بلد باشم... قدم اول برداشتن را.
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شایعه مربیگری مظلومی در تیم ملی نوجوانان

 جفای بزرگ 
به تیم های پایه ملی

 محمد خزاعی، تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی :

»دادِدستان« متفاوت ترین 
ساخته ده نمکی خواهد بود

 گزارشی به بهانه درگذشت احمد پور مخبر

دود از کنده بلند می شود... 

دوست دارم مرد سال آسیا بشوم

بشار رسن: نمی خواهم به 
پرسپولیس پشت کنم
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روزمره نگاری

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
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دیاباته در گفت وگو با قدس:دیاباته در گفت وگو با قدس:

 آن گل آن گل
 هدیه به دخترم بود هدیه به دخترم بود

دوچرخه سواری با مانع!

نزدیک یک هفته پیش بود که برای قراری باید خودم را به هتل آبان می رساندم. 
پس پا به رکاب شــدم و به ســمت بولوار وکیل آباد راه افتــادم. برای اینکه مورد 
لطف موتوری ها یا بی احتیاطی ماشین ها قرار نگیرم، مسیر دوچرخه را برای تردد 
انتخاب کردم. می دانستم امنیت مسیر دوچرخه از خیابان بهتر است، اما این را هم 
می دانستم که مقدار فراوانی اعصاب خردکنی را هم باید تحمل کنم. نشان به آن 
نشان که خیلی زود به قسمت هایی از مسیر دوچرخه رسیدم که ماشین ها راه را 
بر دوچرخه ها بسته بودند. بسته به شعور صاحب ماشین این راه بندان فرق می کرد. 
بعضی ها کامالً مسیر دوچرخه را قرق کرده بودند، بعضی ها هم کمتر. به هر جان 
کندنی بود آن روز تا محل قرارم رفتم و برگشــتم. در رفتن و برگشــتن، البته از 
ماشین های متخلف تعدادی عکس گرفتم. چند روز بعد دوباره باید همان مسیر را 
می رفتم. این بار هم من بودم و دوچرخه سواری با مانع و همه راه به این فکر کردن 

که چرا ما مسیر دوچرخه ایجاد می کنیم اما آن را به حال خودش رها می کنیم؟ 
به این فکر کردم که پلیس راهنمایی و رانندگی در مشــهد و دیگر شهرهایی که 
صاحب مسیر دوچرخه شده اند تا چه اندازه با ماشین هایی که در این مسیر پارک 

می کنند برخورد جدی کرده است؟
با خودم فکر می کردم و رکاب می زدم و البته مثل چند روز پیش از ماشــین ها و 
راننده های متخلف و از خودراضی عکس می گرفتم که به نظرم رسید چند روز پیش 
از یکی از ماشین ها و البته ماشینی که به فاصه ای کمتر از 10 متر از این ماشین 
روی مسیر دوچرخه پارک کرده است، عکس گرفته ام. بین عکس هایی که چند روز 
قبل گرفته بودم گشتی زدم و دیدم حدسم درست بوده است. من در دو روز مختلف 
ماشینی را می دیدم که تخلف واضحی انجام داده بود و البته شاید همین حاال هم که 
شما این مطلب را می خوانید ماشین مورد نظر و بهتر است بگویم دو ماشین مورد 

نظر، در محل مورد اشاره باز هم پارک کرده اند.
حاال برای منی که دوست دارم به احترام خودم و شهرم دوچرخه سواری کنم و برای 
تردد، ماشینم را از پارکینگ خارج نکنم این سؤال پیش می آید که به راستی پلیس 
نمی تواند با این راننده ها برخورد الزم را داشته باشد؟ اگر بگویید می تواند برای من 
قانع کننده نخواهد بود چرا که اگر برخورد الزم انجام می شــد در دو نوبت در یک 

مکان مشخص، دو ماشین را پارک شده در مسیر دوچرخه نمی دیدم.
امید دارم این مطلب را رئیس پلیس شهر مشهد بخواند و البته رئیس پلیس هر 
شهری که در آن برای تردد دوچرخه ها مسیر، ایجاد و البته به حال خود رها شده اند.

12

سیما و سینماسیما و سینما

برگزاری مراسم 50 سالگی برای بهشت زهرا

جشن تولد برای مرگ!
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ورزش: هافبک عراقی پرســپولیس در ســال چهارم 
حضور در این باشگاه پخته شده و تاجایی پیش رفته 
که یک مهره غیرقابل جانشــین در پرسپولیس است. 
بازیکنی که مکرراً صحبت جدایی اش شنیده می شود 
که با توجه به قیمت ارز این چیز عجیبی هم نیست.

با بشــار درباره همین چیزها حــرف زدیم و او بدون 
انکار جواب سؤال های ما را داد. 

نتیجه اینکه او در پرســپولیس خوشــحال است اما 
ماندنش به این ســادگی ها نیست مگر آنکه خواهان 

دست به جیبی نداشته باشد.

بشار در چند بازی گذشته فرم فوق العاده ای س
داشتی؛ آیا می توانیم بگوییم این بهترین فرم تو 

در پرسپولیس است؟
من در تمــام بازی هایی که برای پرســپولیس بازی 
کردم، ســعی کردم بهترین عملکردم را داشته باشم. 
اگر در چند بازی اخیر که بازی من بیشــتر به چشم 
آمده و دیده شده، شاید دلیلش این بوده که خیلی با 
هم تیمی ها نزدیک شدم و خیلی راحت می توانم با 
آن ها بازی کنم و شاید بازی برایم بیش از اندازه 

راحت شده است. 
تمرکزم روی بازی اســت و اعتماد به نفسم 
باالست و خوشــحالم توانســتم برای تیم 

مثبت باشم.
من پارسال عمل داشــتم و پس از عمل می ترسیدم 
و شــاید همیــن بازی ها بود که تمرکــز 100درصد 
نداشتم. خیلی جاها از اول فصل در مورد من بدقولی 
شــد و وعده ها درباره من انجام نشــد و شاید تمرکز 
مــن به هم می خورد اما هر موقع که بازی کردم، تمام 

تمرکزم را روی پرسپولیس گذاشتم.

بــه عنوان بازیکــن جــوان و در رده امید س
برای پرســپولیس آمدی و معــدود خریدهای 
االن  دارد.  ایــران وجود  فوتبال  اینچنینی در 
بازیکنی باتجربه هســتی، این افزایش سن چه 
 تأثیری در فوتبالت و ذهنیتت در زمین مسابقه 

می گذارد؟
قبل از پرســپولیس من در لیگ برتر عراق بودم و در 
تیم ملی هم چه پایه و چه بزرگســاالن بازی کردم و 

بــا بازیکنان باتجربه ای همبازی بودم و در لیگ عراق 
هم ســال قبل از اینکه به پرســپولیس بیایم قهرمان 
لیگ این کشور شــدم. خیلی وقت است تجربه بازی 
در سطح باال را دارم و بعد به پرسپولیس هم که آمدم 
اگرچه جــوان بودم اما تجربه بازی در ســطح اول را 
داشتم چون تجربه بازی در AFC کاپ را هم داشتم. 

تو با هواداران رابطه خوبی داری و به عنوان س
یک فوتبالیســت خارجی سه ســال است که 
در ایران هستی. حســت از زندگی در ایران را 

برایمان بگو 
من پرســپولیس را صمیمانه و قلباً دوست دارم. من 
حرف نمی زنم و در زمین این را همیشه ثابت می کنم. 
اینکه پیشنهادی از نظر مالی بهتر داشته باشم چیزی 
اســت که سال قبل هم اتفاق افتاد اما من سنجیدم و 
فکر کردم و مدیربرنامه ام گفت بهتر اســت یک سال 
دیگر بمانی و با پول کمتر برای پرسپولیس بازی کنی. 

من خوشحالم که ماندم. 
من دوســت دارم بمانم اما بحث من بدقولی است که 
روی قراردادم بوده. می توانســتم فسخ کنم و بروم اما 
این کار را نکردم چون خواست قلبی و عالقه دلم بوده 

و اصاًل هم پشیمان نیستم.

یعنی اگر پیشــنهاد بهتر داشته باشی جدا س
نمی شوی؟

اینکه من پیشــنهاد بهتر داشــته باشم این است که 
اگر از هر فوتبالیســت دیگری این سؤال را بکنی، به 
پاسخی مشترک خواهی رســید. اگر پیشنهاد خیلی 
بزرگ و از لیگ برتر باشد، هیچ بازیکنی دوست ندارد 
تجربه نکند. این به این معنا نیســت به پرســپولیس 
پشــت کنم اما منظورم تجربه بازی در لیگ بزرگ و 

شرایط جدید است.

شــکل ترکیبی بازی ســریع و تله پاتی با س
دیگر بازیکنان جالب است؛ این درک متقابل از 

حرکات یکدیگر چگونه اتفاق افتاده؟
دو ســه سال است که ما هرروز تمرین می کنیم و من 
خیلی راحت تشخیص می دهم که که در چه زاویه ای 
باید تــوپ را به مهدی )ترابی( یا ســیامک )نعمتی( 

پــاس بدهم یا در چه زمانی پــاس بدهم و چه زمانی 
دریبل کنم. 

ما به یک نقطه مشــترک رســیده ایــم و این اتفاق 
خوبی اســت و خیلی سخت برای همه اتفاق می افتد. 
خداراشکر تیم ما به این نتیجه و اشتراک فنی رسیده 

است.

نظرت درباره بازیکنان ایرانی چیست؟س
بازیکنان ایرانی کیفیت فوق العاده ای دارند و درعراق 
هم بازیکنان ایرانی را می شناسند؛ از علیرضا بیرانوند 

تا خط حمله.

درباره هم تیمی هایت چه نظری داری؟ علی س
علیپور، مهــدی ترابی و... چگونــه بازیکنانی 

هستند؟
مهدی ترابی بازیکنی ســرعتی و باهوش است، احمد 
نوراللهی قوی و شوت زن است، علیپور سرعتی و گلزن 
و مدافعی قوی است و شجاع در اصطالح صخره است.

در تهــران به تو خوش می گــذرد؟ تفاوتش س
با بغداد چیست؟ کدام شــهر را شهر ایده آل 

زندگی ات می بینی؟
شهر دوم زندگی من تهران است و اینجا راحتم. کرونا 
یک مقدار اذیت کرده اما در این دو سه سال منطقه و 
خیابان ها را یاد گرفتم و برایم ســخت نیست. می دانم 
کدام رســتوران ها را باید بدانم و مدیــر برنامه ام یاد 
داده چــه غذاهایی را باید با کدام ســاالد بخورم و با 
فرهنگ شما آداپته شــده ام و به فرهنگ شهر شیراز 

عالقه ویژه ای دارم!

آخــر فوتبالــت را کجــا می بینــی؟ مثاًل س
می توانی در جــام جهانی بــازی کنی یا مرد 
 ســال آســیا شــوی یا در یک تیــم بزرگ

 اروپایی باشی؟
یکــی از آرزوهای من و اهداف ما در عراق رســیدن 
به جام جهانی با تیم ملی عراق اســت. من چند سال 
بازیکن ســال عراق بودم و این سبب افتخارم است و 
امیدوارم با کســب عنوان توپ طالی آسیا، کشورم را 

سربلند کنم.

دوست دارم مرد سال آسیا بشوم

بشار رسن: نمی خواهم به پرسپولیس پشت کنم

»پاتوسی« هم مثل کرونا به نکونام رحم نکرد
ورزش: در شرایطی که بازیکنان فوالد با کرونا دست و پنجه نرم می کردند، اضافه 
شدن پاتوســی پس از حدود چهار ماه به تمرینات فوالد، این امید را دل هواداران 
فوالد زنده کرد که شــاید او بتواند مقابل پرســپولیس برگ برنده نکونام باشد اما 
سرمربی تیم در نشست خبری پیش از بازی، چیزی دیگری در مورد پاتوسی و رفتار 
غیرحرفه ای او عنوان کرد. پاتوســی در دوران قرنطینه مثل یک بازیکن حرفه ای 
عمل نکرده بود و اضافه وزن او، سبب تعجب و گله مندی نکونام شده بود و همین 
باعث شد نکونام نتواند از پاتوسی در بازی با پرسپولیس استفاده کند و پس از کرونا، 

ضربه دیگری به نکونام زد.

سال 2020 سالی بدون توپ طال!
ورزش: با اعالم رســمی نشریه فرانس فوتبال ســال 2020 توپ طال به هیچ 
بازیکنی تعلــق نخواهد گرفت که یک اتفاق بی ســابقه در دهه های اخیر و از 
ســال 1956 محسوب می شــود. رقابت های فوتبال در اروپا طبق روال تا ماه 
مارس بدون مشــکل دنبال می شــد تا اینکه همه گیری ویروس کرونا ســبب 
تعطیلی یک به یک لیگ ها شــد. برخی کشورها مثل انگلیس، آلمان، ایتالیا و 
اسپانیا توانستند پس از دو ماه وقفه لیگ های خود را از سر بگیرند اما فرانسه، 
هلند و بلژیک از جمله شــاخص ترین کشورهایی بودند که لیگ فوتبال خود را 

نیمه تمام گذاشتند.

لوییس همیلتون علیه نژاد پرستی
ورزش: همیلتون در پستی اعتراضی خطاب به فرمول یک، تیم های حاضر در مسابقات 
و فیا نوشت: امروز من برای تمام کسانی که برای ایجاد تغییری مثبت تالش می کنند و 
برعلیه نابرابری می جنگند مسابقه دادم. هر چند متأسفانه به عنوان یک ورزش باید بسیار 
بیش از این انجام دهیم. این سبب شرمساری است که بسیاری از تیم ها هیچ تعهدی به 
پایبندی تنوع نژادی ندادند و یا اینکه ما هنوز نمی توانیم زمان مناسبی را به پیاده کردن 
یک حرکت ســمبلیک  برای حمایت از پایان دادن به نژادپرســتی قبل از آغاز مسابقه 
اختصاص دهیم! اعتراض همیلتون پس از آن صورت گرفت که در گرندپری مجارستان 

تنها چند ثانیه به رانندگان برای زانو  زدن فرصت داده شد.

نارضایتی سولسشر از اشتباهات فاحش دخه آ
ورزش: سرمربی تیم فوتبال منچســتریونایتد از عملکرد بد دروازه بان اسپانیایی 
تیمش مقابل چلســی ابراز نارضایتی و در عیــن حال از او حمایت کرد. اوله گنار 
سولسشر می گوید: »داوید می داند که در صحنه گل دوم حریف باید بهتر واکنش 
نشان می داد اما کاری اســت که شده. باید به حرکتمان ادامه دهیم و برای بازی 
چهارشنبه آماده شــویم. برای یک دروازه بان تصحیح اشــتباه کار بسیار سختی 
اســت. برای سایر بازیکنان آسان تر است اما دروازه بان فرصتی برای جبران ندارد. 
داوید البته در ادامه بازی ســعی در جبران داشت و چند واکنش خوب هم داشت 

اما او می داند که می توانست مانع گل دوم چلسی شود«.

سینا حسینی: شــایعه مربیگــری پرویز مظلومی در 
تیم ملی نوجوانان نه تنها خنده دار بلکه نشــان دهنده 
وقوع یک فاجعه بزرگ در ســطح تیم های پایه فوتبال 
ایران است! کارنامه سینوسی پرویز مظلومی در فوتبال 
باشگاهی این واقعیت را نشان می دهد که وی از کارایی 
الزم در حیطه فنی برخوردار نیست از این رو نمی توان 
وی را بــه عنوان یک گزینه مطلوب برای تیمی که قرار 
است نســل بعدی فوتبال ایران را ترتیب کند مناسب 

دانست.

آخرین حضور پرویز#
آخرین تجربه مربیگری در عرصه ملی به 13 ســال 
پیش بازمی گردد، وقتی وی با ستارگان فوتبال ایران 
در تیم ملی توانست در مســابقات غرب آسیا موفق 
شــود اما از آن سال به بعد مظلومی درهیچ رده ملی 
حضور نداشت تا اینکه امروز به یکباره نام او به عنوان 

گزینه مربیگری تیم ملی نوجوانان مطرح می شود.
 البته در این میان تقصیر مظلومی نیســت که نامش 
به عنوان گزینه مربیگری مطرح شــده بلکه ایراد کار 
به تفکر مدیران ناکارآمد فدراسیون برمی گردد، چون 
برای انتخاب اصلح به ســراغ گزینه های َدم دســتی 

می روند.
اگر فوتبال ایران امروز در سطح آسیا حرفی برای گفتن 
ندارد، به واســطه تفکرات غلط مدیران تصمیم سازش 
اســت، وقتی اهمیت تیم های پایه در فوتبال ایران به 
درستی لحاظ نمی شود نتیجه اش می شود ناکامی در 
تمام سطوح در حالی که فوتبال ایران با استعدادهای 
فراوانی که در اختیار دارد می تواند بهترین نتایج تاریخ 

را در حوزه پایه بدست آورد.
کالبد شــکافی چرخه انتخاب مربیــان تیم های پایه 
در ادوار گذشته نشــان می دهد همیشه اسیر نام ها 

شــده ایم، تا حدی که همان نفراتی که شــاید توان 
موفقیت داشتند را زیر پا له کردیم تا نتوانند در این 
عرصه تأثیرگذار ظاهر شــوند، و تأسفبار اینکه حاال 
هم به همین شــکل با انتخاب های غلط و غیراصولی 

در آستانه تکرار یک اشتباه هستیم! 

از چمنیان تا مهدوی کیا#
بدون تردید اگر در فوتبال ایران به درستی با افرادی 
نظیر علی دوســتی مهر، حمید علیدوســتی، عباس 
چمنیان رفتار می شد شاید اتفاقات خوبی در سطوح 
پایه رقم می خورد اما آن ها را با اشتباهات مدیریت از 
بیــن بردیم، اما حاال که وقت فرصت دادن به مربیان 
جــوان و خوش فکر نظیر رضا حســن زاده، محمود 
فکری، وحید هاشــمیان و مهدی مهدوی کیاســت 
با انتخاب های غلط به دنبال اســتخدام مربیان تاریخ 

مصرف گذشته هستیم.
کارنامه مربیانی چون رضا حســن زاده، مهدوی کیا، 
محمود فکری و وحید هاشمیان نشان می دهد آن ها 
می تواند الگوی مناســبی برای نوجوانــان و جوانان 
آتیه دار فوتبال ایران باشــند، اما تفکرات نخ نما شده 
و بعضاً غلط مدیران فوتبال ایران مانع از شکوفایی و 
خودنمایی این افراد می شود تا فوتبال پایه همچنان 

از سوراخ بی تدبیری و بی کفایتی گزیده شود.
البته به اعتقاد بســیاری از کارشناسان نبود ساختار 
درســت و عقالنی در مدیریت فوتبــال، بالتکلیفی 
مدیریت فدراسیون فوتبال و بی توجهی وزارت ورزش 
به بی ثباتی در حوزه مدیریت مجموعه عواملی است 
که فوتبال ایران را به قهقهرا ســوق می دهد و بدون 
شک با این روند بایســتی منتظر یک ناکامی بزرگ 
و خلق یک شــاهکار مدیریتی دیگر در دولت تدبیر 

و امید باشیم.

ورزش: سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو گفت: دردآور 
اســت که بودجه یک یا چند فدراســیون ورزشی را در 
رشــته های توپی به مربی خارجــی می دهیم که حتی 

قهرمان آسیا نشدند.
به گزارش تسنیم، مهدی بی باک گفت: با روند فعلی بعید 
می دانم المپیک توکیو برگزار شود. اولویت فقط برگزاری 
المپیک نیست و کیفیت آن مهم است. باید شرایط امنی 
برای ورزشکاران و تماشــاگران این رویداد مهیا شود تا 
خطری آن ها را تهدید نکند. قطعاً اگر این امکان وجود 
نداشته باشد، کمیته بین المللی المپیک و ژاپن به عنوان 
یکی از کشورهای پیشرفته دنیا اولویت را سالمت جامعه 
و ورزشکاران قرار می دهند و این رویداد را برگزار نخواهند 

کرد.

راز کسب مدال المپیک#
وی در خصوص اینکه بیشتر ورزشکاران کشورمان عدم 
برگزاری المپیک را از دست رفتن فرصت مالی مناسب 
می دانند گفت: پس از 30 سال حضور در ورزش حرفه ای 
به عنوان بازیکن و مربی به جرئت می گویم ورزشکاری 
که برای کســب جایزه به المپیک برود هیچ وقت موفق 
نخواهد شد. برای کسب مدال المپیک به انگیزه ای بیش 
از انگیزه مالی نیاز داریم. همه قهرمان المپیک بحثشان 
دریافت جایزه مالی نبوده و اگر هدفشــان کسب درآمد 

مالی بود به هدف خود نمی رسیدند. 

دِر باغ سبز اروپا#
وی ادامه داد: از قهرمانان ســابق در حال حاضر هادی 
افشار رئیس قسمت امور ورزش شرکت ملی نفت شده 
اســت. مجید افالکی و بهزاد خداداد نیز با این شــرایط 
هنوز مشغول به کار هستند. این کار اقدام بسیار خوبی 

بود که سازمان تربیت بدنی وقت انجام داد، اما دیگر تکرار 
نشد. همیشه گفته ام این گونه نیست که در اروپا و آمریکا 
به ورزشکاران کشورهای دیگر و ایران درِ باغ سبز نشان 
بدهند و آن ها فقط منتظر باشند ورزشکاران ما از کشور 

خارج شوند.
بی باک تأکیــد کــرد: در برخی کشــورهای اروپایی، 
ورزشــکاران تیم های ملی حتی پــول بلیت حضور در 
مسابقات را خودشان پرداخت می کنند و تنها در صورت 
کســب مدال این پول به آن ها بازمی گــردد. در ورزش 
حرفه ای هیــچ تضمینی وجود ندارد ورزشــکار در هر 
رویداد موفق به کســب مدال شود. البته در کشورهایی 
مانند روســیه، انگلیس، کره جنوبــی و آذربایجان نیز 
ورزشکاران تأمین هستند و آینده خوبی در انتظار آن ها 

پس از ورزش قهرمانی است.

حمله به فوتبال#
سرمربی سابق تیم ملی با انتقاد از صندوق حمایت از 
قهرمانان گفت: صندوق حمایت از قهرمانان حدود 13 
سال اســت که یک هزار تومان به حقوق ورزشکاران 
اضافه نکرده اســت. شنیدم برخی مســئوالن عنوان 
کردند این صندوق برای کســانی اســت که نیاز مالی 
داشته باشــند که اصاًل حرف درستی نیست. باید این 
حقــوق حتی به قهرمان المپیکی که میلیاردها تومان 
جایزه گرفته نیز پرداخت شود تا به نوعی برای حضور 
ورزشکاران جوان در رشته های مدال آور و افتخارآفرین 

انگیزه ایجاد شود.
وی عنوان کرد: کشــور ما کشور ثروتمندی است و این 
درد اســت که به یک مربی خارجی چندین برابر درآمد 
یک یا چند فدراسیون پول می دهیم؛ مربی که حتی تیم 

ما را قهرمان آسیا نیز نکرده است. 

شایعه مربیگری مظلومی در تیم ملی نوجوانان

جفای بزرگ به تیم های پایه ملی
بودجه چند فدراسیون را به یک مربی خارجی فوتبال دادند 

بی باک: خبری از درِ باغ سبز در اروپا نیست

گزارش کوتاه

رؤیا فروشی به سبک مدیران فدراسیون
سیستم VAR اندر خم یک کوچه

سینا سپهر: حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال 
در تازه ترین وعده خود در ارتباط با اســتفاده از سیســتم 
کمک داور ویدئویی در فوتبال ایران گفته است به احتمال 
زیاد از نیم فصل دوم لیگ برتر ورزشگاه های ایران به این 

سیستم مجهز خواهند شد!
شاید به باور بسیاری از اهالی فوتبال اعالم این خبر از سوی 
سرپرســت فدراســیون یک اتفاق خاص و ویژه به حساب 
آید اما حقیقت ماجرا اینجاســت که وعده بهاروند در ادامه 
وعده های سرخرمن دیگر این فدراسیون است!اهالی فوتبال 
خوب به خاطر دارند که چندی پیش داوود رفعتی نیز چنین 
ادعایی را مطرح کرد و قبل تر از آن مهدی تاج چنین ادعایی 
 VAR را مطرح کرد که فوتبال ایران به زودی به سیســتم
مجهز می شود اما پس از مدتی نه چندان زیاد کاشف به عمل 
آمد که دوستان در فدراسیون فوتبال وعده فروشی می کنند!

حیــدر بهاروند و دیگر همکاران او خوب می دانند در حال 
حاضر نه توانمندی تحقــق این وعده را دارند، نه ظرفیت 
ســخت افزاری و نرم افزاری اجــرای آن را به همین دلیل 
تحقق ماجــرا را در حد یک وعده خیالی مطرح می کنند 
تا شــاید منتقدان را به این شکل دعوت به سکوت کنند! 
در حالی که افکار عمومی فریب این بازی های کودکانه و 
ساده لوحانه را نخواهد خورد، هنوز تصویری که متخصص 
طلوع در فضای مجازی منتشــر کرد از ذهن افکارعمومی 
پاک نشــده، جایی که متخصص طلوع در وزارت ورزش 
مدعی شد سیستم کمک داور ویدئویی آماده استفاده شده 
و او نیز از این سیستم بازدید کرده اما پس از گذشت ماه ها 

می بینیم همچنان اندر خم یک کوچه هستیم!

حمیدرضاعرب: طبق آماری که بدست آمده شیخ دیاباته اکنون 
آماده تریــن بازیکن اســتقالل در خط حمله اســت. او مجموعاً در 
بازی های لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا برای استقالل 12 
گل به ثمر رسانده که این آمار بسیار فوق العاده ای محسوب می شود. 
دیاباته در گفت وگوی کوتاهی با قدس این موفقیت را حاصل تالش 

همه بازیکنان می داند.

پس از مدت ها در ترکیب اســتقالل گل زدی. چه حسی س
داشتی؟

برایم خوشحال کننده بود توانستم تالش بازیکنان را به ثمر بنشانم. 
روی آن گل دانشــگر عملکرد بسیار خوبی داشت و با پاسی دقیق 
من را صاحب موقعیت کرد که راهی جز گلزنی پیش روی من نبود. 

خوشحالم که پس از مدت ها برای استقالل گل زدم.

و آن شــادی جالب که احتماالً به خاطر تولد ســومین س
فرزندت بود.

)می خنــدد( قبل از بازی با خودم عهد کــرده بودم اگر گل زدم آن 
شــادی را انجام دهم. آن گل هدیه به دخترم بود. البته خدا قبل از 
این به من یک دختر ویک پسر دیگر هم داده بود و برای همین که 

دختردار شدم از خداوند سپاسگزارم.

استقالل با این نتیجه ای که در بازی با صنعت نفت آبادان س
رقم زد آیا می تواند به پیروزی در بازی های آینده هم امیدوار 

باشد؟
ما مدت زمان زیادی مصدومان و محرومانی داشــتیم که شرایط 

تیــم را به هم زده بودند. بیماری هم بــود که من امیدوارم هرچه 
زودتر دســت از سر بشریت بردارد. تیم ما تحت تأثیر این بیماری 
بود اما االن فکر می کنم شــرایط بهتر شده و می توانیم به حضور 
همه بازیکنان در بازی های بعد امیدوار باشــیم. من دوست دارم 
با گلزنی هایم دل هواداران اســتقالل را شاد کنم. البته همه ما 
این نیت را داریم  و می خواهیم در شرایطی که کرونا همه جا را 
فراگرفته کاری کنیم که مردم درد و رنج خود را قدری فراموش 

کنند و شاد شوند.

می دانی که از لحاظ تعداد بازی و گل های زده بهترین س
مهاجم استقالل هستی و در هر بازی 
به طور میانگین برای استقالل گل 

از تو وجود دارد  زدی؟ آماری 
که هر 82 دقیقه برای استقالل 

یک گل زدی.
من فقط زحمات دیگر بازیکنان را به بار می نشانم. اگر تصور 

کنم این گل ها کار خودم اســت اشتباه است چون همه تیم تالش 
می کنند. خوشــحالم در استقالل مهره ای مهم و تأثیرگذار هستم. 
این برای من افتخار است که پیراهن تیم بزرگی همچون استقالل 

را می پوشم.

و درباره جدایی ات؟س
دو ســاله قرارداد دارم و برای فصل بعد منتظرم تا مسئوالن باشگاه 
نظر نهایی را اعالم کنند. من تابع نظر باشگاه هستم و کامالً حرفه ای 

برخورد می کنم.

امیرمحمد سلطان پور: در زمان تعطیلی مسابقات فوتبال به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، زمانی که صحبت از اجازه انجام پنج 
تعویض به تیم ها مطرح بود، فکر کردن در مورد اثرات آن به 
نظر مثبت تر می آمد. اما حاال که اجازه یافتن تیم ها برای انجام 
پنج تعویض در آستانه تبدیل شدن به قانونی دائم است، هر 
فکری در مورد آن در مقابل قدرت بیشــتری که به تیم های 

بزرگ تر می دهد در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد.

اسلحه های جدید ثروتمندان روی نیمکت#
این حقیقت کامالً واضح اســت که تیم های پولدار با توانایی 
قرار دادن ترکیب بزرگ تر روی نیمکت خود، گویی می توانند 
اسلحه های بیشتری را برای شــکار تیم های ضعیف تر روی 
نیمکــت قرار دهند. موضوع فقط به اینجا ختم نمی شــود و 
مسلماً این تعداد بازیکنان به مهارت های بسیار بیشتری نسبت 

به بازیکنان نیمکت نشین تیم های کوچک تر مجهز هستند.
همچنین این احســاس هــم وجود دارد که ایــن تغییر در 
زمان بندی بســیار نامناســبی در حال اتفاق افتادن است. به 
نظر می رسد یوفا سخت گیری های خود برای فشار به تیم های 
بزرگ در رعایت قانون فیرپلی مالی را آســان تر کرده و حتی 
به عنوان مثال دیگر نمی خواهد پیگیر جریمه منچسترسیتی 
 )CAS( پس از تبرئه این تیم توســط دیوان عدالت ورزشی
شود. دادن این حق به تیم ها برای به همراه آوردن 20 بازیکن 
به ورزشگاه و توانایی انجام پنج تعویض، الگوی جدیدی را برای 
خرج های بیشــتر و شاید غیر قانونی برخی تیم های بزرگ تر 
ترســیم کرده تا بتوانند از این فرصت برای تأثیرگذاری روی 
مسابقاتشان با اســتفاده از بازیکنان گرانقیمت که می توانند 

سرنوشت بازی ها را تغییر دهند استفاده کنند.

جانشین خوبی برای استراحت دادن به تو ندارم!#
شاید روی کاغذ دادن اختیار دو تعویض بیشتر برای تیم ها در 

زمان خالی کردن بدن بازیکنان بسیار به کار بیاید. در فوتبال 
مدرن بر بازیکنان فوتبال فشار بسیار زیادی از لحاظ فیزیکی 
قرار داده می شود و در آینده این فشار بیشتر نیز خواهد شد. 
این امید وجود دارد که با این قانون، بازیکنان در طول فصل 
دقایق کمتری را در زمین حضور داشته باشند و بهتر بتوانند 

ریکاوری کنند و خطر مصدومیتشان نیز کاهش یابد. 

امــا حتی با وجود نکات مثبت ایــن نگاه، این حرکت باز هم 
بیشتر توسط تیم های بزرگ که در لیگ قهرمانان اروپا حضور 
دارند و بازیکنان نیمکت نشین خوبی هم دارند استفاده خواهد 
شــد، و بعید است ســرمربیان تیم های کوچک تر به خاطر 
کیفیت کامالً محسوس پایین تر بازیکنان نیمکت نشین خود 
نســبت به تیم اصلی، عالقه آنچنانی به استفاده از آن داشته 

باشند و بازیکنانشان همان انرژی قبل را مصرف خواهند کرد. 
به عنوان مثال ژوزه مورینیو در تاتنهام می تواند سون هیونگ 
مین را بیرون کشــیده و استراحت دهد و از گزینه های روی 
نیمکت اسمی خود مانند لوکاس مورا، اریک المال یا استیون 
برگوین استفاده کند اما از طرف دیگر تیمی مثل برنلی می داند 
که اگر دوایت مک نیل را از ترکیب خارج کند گزینه ای حتی 
در نزدیکــی کیفیت او نیز در روی نیمکت نخواهد داشــت. 
در این مثال منظورمان این نیســت که دقیقاً سون هیونگ 
مین کیفیتی اندازه المال یا برگوین دارد، مقصود این اســت 
که باشگاه های ثروتمند خیلی راحت تر می توانند بازیکنان با 
کیفیت را برای چنین اســتراحت دادن هایی خریداری کرده 
و روی نیمکت بنشــانند که این قدرتی بیشتر به این تیم ها 

در مقابل تیم های ضعیف تر حتی نسبت به گذشته می دهد.

 قانونی برای به چالش کشیدن #
رقابت طلبی فوتبال

همین طور قانون پنج تعویض این امکان را به مربیان می دهد 
تا در جریان بازی بهتر بتوانند با شناسایی نقطه ضعف حریف 
برای ضربه زدن از طریق آن بازیکنان متنوع را به زمین بیاورند 
اما، در این زمان هم تیم های فقیرتر به سراغ بازیکنان آکادمی 
و بی تجربــه خود خواهند رفت و تیم های ثروتمند بازیکنانی 
فقط مقداری ســطح پایین تــر از مثال کویــن دبروین را به 
زمین خواهند آورد؛ پس در این زمینه نیز می بینیم تیم های 
ضعیف تر در جریان بازی نیز ضربه پذیرتر از گذشته در مقابل 

تیم های قوی تر می شوند.
این قانون جدید باید مورد مقاومت قرار بگیرد. این قانون روح 
رقابت طلبی فوتبال را در لباس به ظاهر زیبای کمک به خسته 
نشدن بیشتر بازیکنان به چالش خواهد کشید؛ و مسلماً این 
قانون بیشــتر از هر تیمی، نفع بسیار بیشتری را به تیم های 

پولدار خواهد رساند.

باشــگاه الســد قطر در حســاب رســمی توییتر خود 
خبــر از عقــد قرارداد بــا هافبک معروف اســپانیایی 
داد. الســد که در آسیا با ســپاهان همگروه است، در 
توییتر خود با انتشــار عکسی از سانتی کازورال بازیکن 
 ســابق تیم های ویارئال و آرســنال ورود او را به دوحه 

تبریک گفت. 
کازورال یکی از هافبک های خــوش نقش فوتبال اروپا در 
سال های گذشته بود که به دلیل مصدومیت شدید مدت ها 

از میادین دور بود اما فصل خوبی را در ویارئال گذراند.

دیروز تولد یکی از دوســت داشتنی ترین مهاجمان سال های 
قبل تیم ملی بود که ســبب شد اســطوره فوتبال کشورمان 
 در اســتوری اینســتاگرامی تولــد ایــن مهاجــم گلــزن را 

تبریک بگوید. 
علــی دایی چه در زمان بازی کردن و چه در زمان ســرمربی 
در تیــم ملی، با وحید هاشــمیان خاطرات زیــادی را برای 
فوتبال دوســتان ایرانی رقم زده اســت، در استوری خود تولد 
43 سالگی مهاجم سابق باشگاه های پاس، هامبورگ، بوخوم، 

هانوفر و پرسپولیس را تبریک گفته است.

علی داییباشگاه السد
پس از شکست سخت منچســتریونایتد در مرحله نیمه 
نهایی جام حذفی مقابل چلســی، ستاره پرتغالی این تیم 
از انگیزه های او و هم تیمی هایش برای بازگشــت به روند 
پیروزی خبر داد. برونو فرناندز که تک گل شیاطین سرخ 
در شکســت 3بر یک مقابل چلســی را به ثمر رساند در 
توییت خود نوشــته: »ما قبالً بهترین نبودیم و اکنون نیز 
بدترین نیستیم! از شکست در جام حذفی بسیار غمگینیم 
اما اکنــون باید تمرکز خود را برای هدفمان در لیگ برتر 

بگذاریم«.

شاید روز یکشنبه روز بدی برای طرفداران منچستریونایتد 
بود، اما با شنیدن از دست رفتن هدف نقل و انتقاالتی خود، 
این روز برای آن ها بدتر نیز شــد. جود بیلینگهام پدیده 17 
ســاله باشــگاه بیرمنگام انگلیس که از او به عنوان یکی از 
ســتاره های فوتبال اروپا در آینــده ای نزدیک نام می برند، 
به درهای ورودی اولدترافورد بســیار نزدیک شــده بود، اما 
باشگاه بروسیا دورتموند در توییتر با انتشار عکسی از او که 
لباس زرد و مشــکی را به تن کرده از عقد قرارداد طوالنی 

مدت با او خبر داد.

بروسیا دورتموندبرونو فرناندز

دیاباته در گفت وگو با قدس:

 آن گل، هدیه به دخترم بود

ضد  حمله

برترین های تاریخ جام ملت های آسیا
مهاجرانی و رنجبر، سوم و چهارم شدند

ورزش: سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( هفته گذشته از 
کاربران خود خواست تا بهترین سرمربی تاریخ جام ملت های آسیا را انتخاب 
کنند. با پایان مهلت شرکت در این نظرسنجی، خلیل الزیانی سرمربی تیم 
ملی عربســتان در جام ملت های آسیا سال 1984 که این تیم را به مقام 
قهرمانی رساند، با کسب 77 درصد آرا در جایگاه نخست ایستاد و ژوروان 
ویرا سرمربی پیشین عراق به رتبه دوم رسید. نام های حشمت مهاجرانی 
و مرحوم محمد رنجبر از ایران در این نظرسنجی دیده می شد که با پنج 
و چهــار درصد از 26 هزار و 507 رأی، به ترتیب در جایگاه های ســوم و 

چهارم قرار گرفتند.

2 پرسپولیسی غایبان نساجی مقابل استقالل
ورزش: تیم فوتبال نساجی مازندران در دیدار مقابل استقالل دو بازیکن 
خود را در اختیار نخواهد داشت. تیم فوتبال نساجی مازندران در حالی روز 
پنجشنبه هفته جاری در هفته ششم لیگ برتر مقابل استقالل قرار می گیرد 
که محمد عباس زاده و حســین ماهینی دو بازیکن تیم نساجی به دلیل 
مصدومیت این دیدار را از دست خواهند داد. عباس زاده و ماهینی بازیکنان 
کنونی تیم نساجی سابقه حضور در تیم پرسپولیس را نیز دارند. تیم نساجی 
عالوه بر این دو بازیکن، هیچ محروم و مصدوم دیگری ندارد. دیدار استقالل 
- نساجی از ساعت 21 روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

 
محمدی در تیررس »سنت اتین«

ورزش: سنت اتین فرانســه خواستار جذب مهرداد محمدی برای فصل 
بعد شد.

به نقل از کالچو، مهرداد محمدی، بازیکن ایرانی تیم آوس در این فصل با 
زدن هشــت گل و 6 پاس گل از بهترین و ارزنده ترین بازیکنان لیگ بود 
ولی تیم او یعنی آوس به دســته دوم فوتبال پرتغال سقوط کرد و همین 
سبب شد تا تیم های مطرح به سراغ مهرداد محمدی بروند. در این میان 
ســنت اتین فرانسه به شدت محمدی را زیر نظر دارد و خواستار جذب او 
برای فصل بعد شــده است. این تیم باید با مون پلیه دیگر تیم فرانسوی 
رقابــت کند که هفته پیش تمایل خود را برای به خدمت گرفتن مهرداد 

محمدی نشان داد.

راز دعوت نشدن شجاع به تیم ملی 
ورزش: کریم باقری اعتراض های شــجاع خلیل زاده به داوران و بازیکنان 
حریف را دلیل عدم دعوت از این بازیکن به تیم ملی ایران دانســت. کریم 
باقری مربی فعلی پرسپولیس و تیم ملی ایران در گفت وگوی اینستاگرامی 
یکشنبه شب خود با خداداد عزیزی، کمال کامیابی نیا و شجاع خلیل زاده 
در پاســخ به سؤال خداداد که چرا شجاع در جریان بازی معترض است و 
درگیر می شود گفت: »چند بار به او تذکر دادیم اما درست نمی شود! همین 

باعث شده تا به تیم ملی دعوت نشود«.

 ادعای مدیر اللیگا در آسیا 
درباره سه لژیونر کشورمان

ورزش: »قیس رحمانی« مدیر لیگ فوتبال اســپانیا )اللیگا( در ایران و 
آســیای مرکزی درباره وضعیت ســردار آزمون، مهدی طارمی و علیرضا 
جهانبخش سه لژیونر ایرانی شاغل در اروپا مطلبی را منتشر کرد. به گفته 
رحمانی، سردار آزمون با 16 گل و هفت پاس گل در لیگ روسیه، از تیم 
ویارئال پیشــنهاد دارد. طارمی با 16 گل و 2 پاس گل در پرتغال، مدنظر 
تیم بنفیکاست. این مدیر اللیگا همچنین درباره علیرضا جهانبخش نوشت: 
»گفته می شود جهانبخش در فهرست فصل آینده آژاکس هلند قرار دارد«.

نوار کلین شیت های عابدزاده پاره شد
ورزش: رقابت های هفته سی و سوم لیگ برتر پرتغال بامداد دیروز با بازی 
ماریتیمو مقابل ویتوریا گیمارش ادامه پیدا کرد که با پیروزی یک بر صفر 

گیمارش همراه بود.
امیر عابدزاده که در چهار بازی گذشته موفق به ثبت کلین شیت در درون 
دروازه ماریتیمو شــده بود مقابــل ویتوریا گیمارش گل خورد تا این تیم 
طعم شکســت را بچشد. کلین شیت های متوالی عابدزاده باعث شده بود 

تا ماریتیمو از قعر جدول جدا شده و در رده دوازدهم جدول قرار بگیرد.

3 غایب بزرگ تراکتور مقابل شهرخودرو
ورزش: تیم فوتبال تراکتور پنجشــنبه در هفته بیست و پنجم لیگ 
برتر در ورزشــگاه امام رضا)ع( مشــهد به مصاف شهرخودرو می رود. 
دیداری که با توجه به نزدیکی دو تیم در باالی جدول اهمیت زیادی 
در راه کسب سهمیه آســیا برای این دو تیم و دیگر مدعیان دارد. با 
توجه به محرومیت محمد رشید مظاهری سرمربی تراکتور نمی تواند 
از دروازه بان اصلی اش مقابل تیم سهراب بختیاری زاده استفاده کند 
و محمدرضا اخبــاری دروازه بان تیم تبریزی خواهد بود اما وضعیت 
حضور مســعود شــجاعی هم در این بازی همچنان مبهم است و به 
احتمال زیاد ســاکت الهامی برای دومین هفتــه متوالی نمی تواند از 
شــجاعی در ترکیب تیمش بهره ببرد. دیگر غایب تراکتور هم عکاشه 
حمزاوی اســت که همچنان به دلیل شرایط کرونایی الجزایر به ایران 

نیامده است.

کرونا پاداش لیگ قهرمانان آسیا 2020 را کاهش نداد
رقم های نجومی در انتظار نمایندگان ایران

ورزش: در نسخه جدید از لیگ قهرمانان آسیا تیم برنده در هر بازی 50 
هزار دالر دریافت می کند. نتیجه تســاوی به منزله دریافت 10 هزار دالر 
برای هر تیم است. تیم های راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی 100 هزار 
دالر بــه یک چهارم 150 هزار دالر دریافت می کنند. تیم های راه یافته به 
نیمه نهایی 250 هزار دالر به عالوه برنده بازی 50 هزار دالر پاداش اضافی 

می گیرند.

 پرسپولیس در مقابل 
بزرگ ترین طلسم لیگ برتر!

ورزش: تیــم نفــت مسجدســلیمان در حالی این هفتــه میزبان 
پرســپولیس خواهد بود که یک رکورد جالب را برابر سرخپوشــان 
دارد. آن ها هیچ گاه مقابل پرســپولیس بازنده نبوده اند و در دیدار 
رفت فصل جاری هم توانســتند با نتیجه یــک برصفر تیم گابریل 
کالدرون را شکســت دهند. نکته قابل توجــه اینکه باخت به نفت 
مسجدســلیمان آخرین شکســت این فصل پرســپولیس بوده و 
سرخپوشــان پس از آن هیچ باختی را تجربه نکردند. پرسپولیس 
و نفت مسجدســلیمان تاکنون پنج بار باهم بازی کرده اند که یک 

پیروزی برای نفت و چهار تساوی حاصل کار دو تیم بوده است. 

منهای فوتبال

هفته سی وهفتم لیگ برتر انگلیس
واتفورد - منچسترسیتی

سهشنبه 31 تیر -  21:30 از شبکه ورزش

هفته سی وهفتم لیگ برتر انگلیس
استون ویال - آرسنال

سهشنبه 31 تیر -  23:45 از شبکه سه

هفته سی وهفتم لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد - وستهام

چهارشنبه 1 مرداد -  21:30 از شبکه ورزش

هفته سی وهفتم لیگ برتر انگلیس
لیورپول - چلسی

چهارشنبه 1 مرداد -  23:45 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

2 اسنوکر باز ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان
ایسنا: فدراسیون بولینگ و بیلیارد اعالم کرد: رقابت های انتخابی 
اســنوکر قهرمانی جهان در بخش حرفه ای ها از )امروز( 31 تیرماه  
تا هفتم مردادماه در شــفیلد انگلستان برگزار خواهد شد. حسین 
وفایی و ســهیل واحدی دو نماینده ایران در این رقابت ها شرکت 
می کننــد که بــا توجه به جایگاهشــان در رنکینــگ حرفه ای ها 

حریفانشان مشخص می شوند.
سهیل واحدی در مرحله نخست )امروز( سه شنبه 31 تیرماه به مصاف 
آلن تیلور از کشور انگلستان می رود و حریف حسین وفایی که به دلیل 
جایگاهش در رنکینگ، دو مرحله باالتر یعنی در مرحله سوم، رقابت خود 

را آغاز می کند بعداً مشخص خواهد شد.

 برگزاری آنالین مسابقات موی تا 
انتخابی تیم ملی

ورزش: انجمن موی تا اعالم کرد: نخستین دوره مسابقات مجازی کشور 
انتخابی تیم ملی را برگزار خواهد کرد. این رقابت ها در چهاراستایل )وای 
کرو - شادو بوکس- مکس فیت و ایرو فیت( با استاندارهای فدراسیون 
جهانی موی تا )ایفما( در تمامی رده های ســنی و از سنین 10 سال تا 
پیشکسوتان )باالی چهل ســال( و در دو بخش بانوان و آقایان برگزار 
می شود. مرحله مقدماتی این مسابقات با ارسال فیلم و کلیپ و در مراحل 

یک هشتم نهایی تا فینال به صورت آنالین برگزار خواهد شد.
نفرات برتر این مسابقات برای شرکت در رقابت های جهانی موی تا که 
اواخر شــهریور 99 و به صورت مجازی برگزار می شود انتخاب و معرفی 

خواهند شد.

 بهبودی کامل حسین نوری 
پس از شکست کرونا

ورزش: حســین نوری دارنده مدال برنز کشــتی فرنگی جهان از 
حــدود 20 روز قبل به ویروس کرونا مبتال شــد و پس از وخامت 
حالش با همکاری فدراســیون کشتی و فدراسیون پزشکی ورزشی 
به بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان مسیح دانشوری رفت. این 
ملی پوش کشــتی فرنگی که با تالش پزشکان و مقاومت خودش 
توانست کرونا را شکســت دهد حاال چند روزی است در قرنطینه 

خانگی به سر می برد.
نوری در گفت وگو با روابط عمومی فدراسیون کشتی گفت: به دلیل ابتال 
به ویروس کرونا، شرایط خطرناکی را پشت سر گذاشتم اما خدا را شکر 

هم اکنون با نظر پزشک معالجم به بهبودی کامل رسیدم.
وی ادامه داد: از فردا تمرینات آمادگی جسمانی خود را آغاز خواهم کرد 

تا به آمادگی الزم برای حضور در مسابقات برسم.

قایق های روئینگ از چین به ایران رسیدند
ورزش: قایق های روئینگ خریداری شــده از یک شــرکت چینی در 
زمســتان ســال پیش قرار بود بارگیری و به ایران فرستاده شود اما به 
دلیل شیوع ویروس کرونا انجام این کار متوقف شد. اکنون شرکت چینی 

قایق ها را به ایران ارسال کرده است.
علیرضا ســهرابیان، رئیس فدراســیون در حاشــیه بازدید معاون 
قهرمانی وزارت ورزش از فدراســیون دراین مورد گفت: امروز نامه 
شــرکت چینی برای قایق های روئینگ به دستمان رسید و کشتی 
چینــی در منطقه آزاد قشــم پهلو گرفته اســت. مکاتبات را برای 

ترخیص از امروز آغاز کردیم.

عبادی پور: شرکت در تورنمنت والیبال ساحلی 
جالب خواهد بود

ورزش: مسابقات والیبال در لهستان در حالی آغاز شده است و یکی از 
تورنمنت های پیش روی تیم ها، گرندپری ساحلی »پری زیرو« است که 

تیم اسکرا بوهاتوف هم در آن شرکت دارد.
میالد عبادی پور، ملی پوش ایرانی اســکا در این مورد گفت: شرکت در 
چنین تورنمنتی برای من جالب خواهد بود چون اگر شانس بازی پیدا 
کنم برای نخستین بار خواهد بود که والیبال ساحلی بازی می کنم. بازی 

4 بر 4 به نظرم باید جالب باشد.
بازیکن تیم اسکرا ادامه داد: البته بازی در این تورنمنت والیبال ساحلی، 
بیشتر از یک تفریح خواهد بود. ما باید از بازی لذت ببریم ولی در کنار آن، 
آمادگی بدنی خود را افزایش دهیم و چیز جدیدی یاد بگیریم. مسابقاتی 
که در تابستان برگزار می شــود در واقع آماده سازی برای شروع فصل 

جدید است و چنین تدارکاتی به نظر من خیلی خوب است.

 پایان دوره ریاست افتخاری 
در فدراسیون اسکی

ورزش: دوره چهار ساله ریاست ســید عبدی افتخاری در فدراسیون 
اسکی دوشنبه هفته آینده )6 مرداد( به پایان می رسد. در طول این مدت 
فدراســیون اسکی فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشت و باید 
دید پس از پایان دوره ریاست چهار ساله سید عبدی  افتخاری، مسئوالن 
وزارت ورزش چه شخصی را به عنوان سرپرست فدراسیون اسکی تا زمان 

برگزاری انتخابات مشخص می کنند.

قانون پنج تعویض احتماالً برای همیشه در فوتبال بماند

لطفی جدید به تیم های پولدار!
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

فیلمبرداری»سلمان«ازسرگرفتهمیشود
جلیلوند جلو دوربین میرباقری

جلیلوند،  چنگیــز  گریم  مهر: 
ســریال  در  مطــرح  دوبلــور 
»سلمان فارســی« که به  زودی 
تصویربــرداری مجــدد آن آغاز 

می شود، رونمایی شد.
»سلمان فارســی«  ســریال 

جدیدترین ســاخته داوود میرباقری، تصویربــرداری خود را به زودی از 
سمنان آغاز خواهد کرد.

به تازگی عکسی از چنگیز جلیلوند، دوبلور و مدیر دوبالژ فیلم و سریال 
منتشر شده است که شمایلی از گریم و نقش او را در این سریال نشان 

می دهد.
تصویربرداری سریال »سلمان فارسی« زمستان سال گذشته از بخش های 
جنوبی ایران و جزیره قشم آغاز شده بود و به دلیل شیوع ویروس کرونا 

در روزهای پایانی سال گذشته متوقف شد.
پیش بینی شده در فصل بندی این بخش از داستان سریال »سلمان فارسی« 
از تولد روزبه )سلمان( تا پیش از وفات پیامبراسالم)ص( روایت شود که 
با پیش بینی های صورت گرفته مجموعه »سلمان فارسی« در ۴۵ قسمت 

آماده خواهد شد.
فرهاد اصالنی، نقش تاجری را در مجموعه »سلمان فارسی« بازی می کند؛ 
همچنین علی دهکردی، چنگیز جلیلوند و محمدرضا هدایتی نیز در این 

سریال به ایفای نقش می پردازند.

 فروش لباس »اودیسه فضایی« در یک حراجی
ایســنا: مجموعــه ای از ۹۰۰ 
یادگار از فیلم های مطرح هالیوود 
و سریال های تلویزیونی در یک 
حراجــی در آمریــکا به فروش 

گذاشته شد.
به نقــل از هالیــوود ریپورتر، از 

مهم تریــن آثار حراجی جولین که طی دو روز و به صورت آنالین برگزار 
می شود، می توان به لباس فضایی فیلم معروف »۲۰۰۱: اودیسه فضایی« 
ساخته »استنلی کوبریک« اشاره کرد که در نهایت به قیمت ۳۷۰ هزار 

دالر به فروش رفت. 
این لباس در »اودیسه فضایی« بر تن »کر دوال« بازیگر نقش دکتر »دیوید 

باومن« در این فیلم بوده است. 
فیلم های حماسی-فضایی از مجموعه »جنگ ستارگان« تا »بیگانه« و 
»جاذبه« همگی مرهون ذهن خالق »استنلی کوبریک« هستند که در 
سال ۱۹۶۸ شــاهکاری به نام »۲۰۰۱: اودیسه فضایی« را روانه سینما 
کرد. این فیلم مرزهای استفاده از تکنیک های جلوه های بصری را درهم 
شکست و سایت سینمایی »سایت اند ساوند« آن را در رتبه ششم برترین 

آثار تاریخ سینمای جهان قرار داده است. 
در ایــن حراجی یادگارهای تاریخی از مأموریت های ســفینه آپولو ۱۱ 
به ســیاره ماه از جمله یک اَهرم کنترل اســتفاده شــده توسط »نیل 
آرمســترانگ« نیز وجود دارد که به قیمــت ۳۷۰ هزار دالر چوب حراج 

خورد. 
لباسی که »کریستوفر ریو« در دو قسمت نخست از مجموعه فیلم های 
»سوپرمن« بر تن کرده بود نیز در این حراجی به قیمت ۱۱۰ هزار دالر 

فروخته شد. 

خودکشیهنرپیشه۳۰سالهژاپنی
مرگ سوپراستارها،  روی تاریک سینما

سیما و سینما: به نقل از ورایتی، 
»هاروما میورا« هنرپیشه ژاپنی که 
به خاطر بازی در فیلم »حمله به 
تیتان« و »کیمی نــی تودوکه« 
به شهرت رســید، در ۳۰ سالگی 

درگذشت.
»هاروما میورا« هنرپیشــه ای که با فیلم »حمله به تیتان« به شهرت رسید، 
در ۳۰ سالگی خودکشــی کرد. کیودو نیوز گزارش کرد: این هنرپیشه روز 
شــنبه در منزلش با حال وخیم پیدا شــد و در راه بیمارستان جان سپرد. 
بررسی های اولیه پلیس محلی حاکی از این است که این هنرپیشه خودکشی 
کرده، هر چند هنوز به صورت رســمی اعالم نشده است. شرکت سرگرمی 
»امیوز« نوشت: از طرفداران و آن ها که از شنیدن این خبر ناراحت و نگران 
شده اند و منتظر اطالع دقیق و قطعی در این مورد هستند، پوزش می خواهیم 

و به محض اطالع از جزئیات این حادثه شما را در جریان خواهیم گذاشت.
میورا، فعالیت خود را در زمینه بازیگری در ســال ۱۹۹۷ در درام تلویزیونی 
» Agri« آغــاز کــرد و اولین نقش اصلی خود را در ســال ۲۰۰۶ در فیلم 

»موج سواری« بدست آورد.
وی در ادامــه نقش های مهمی در فیلم هایی مانند »Kimi ni Todoke« )از 
من به تو( در سال ۲۰۱۰، »پارک توکیو« در سال ۲۰۱۱، دو فیلم »حمله به 

تیتان« و »شب کوچک، عشق کوچک« در سال ۲۰۱۹ بازی کرد.
وی در عرصه تئاتر نیز موفق شــد و در ســال ۲۰۱۶ در نمایشی با اقتباس 
از »پوتین های گره خورده« توانســت جایزه »هاروکو سوگیمارا« را دریافت 
کند. ماه گذشته نیز یکی از هنرپیشــه های جوان بالیوود خودکشی کرده 
بود. »سوشــانت سینگ راجپوت« بازیگر ۳۴ ساله بالیوودی که به تازگی به 
شهرت رسیده بود، روز ۲۵ خرداد خود را در خانه اش در بمبئی به دار آویخت 
و خودکشــی کرد .این در حالی است که گفته می شود »سوشانت سینگ 
راجپوت« دچار بیماری افسردگی بوده و به همین دلیل خودکشی کرده است. 
»نارندرا مودی« نخست وزیر هند در واکنش به مرگ این ستاره بالیوودی در 
صفحه توییتر خود نوشت: از شنیدن این خبر شوکه شده است. او یک بازیگر 
جوان و درخشــان بود که خیلی زود رفت و حضور او در صنعت سرگرمی،  
الهام بخش بســیاری از افراد بود و نقش های مانــدگاری از او در تلویزیون و 

سینما بر جای مانده است.
»سوشانت سینگ راجپوت« زاده ۲۱ جنوری ۱۹۸۶ بازیگر سینما و تلویزیون 
هندوستان بود.او کار خود را با بازی در سریال های تلویزیونی هند آغاز کرد. 
راجپوت به عنوان یکی از ســه کراکتر مرکزی فیلم »برادران برای زندگی« 
وارد ســینما شد و بازی اش در این فیلم اجتماعی مفهومی موجب تحسین 

منتقدان شد.
شاید یکی از معروف ترین خودکشی های سینما مربوط به ستاره بزرگ سینما 
رابین ویلیامز باشــد. مرگ وی  جزو غیره منتظره ترین اتفاقات آن زمان بود. 
خودکشــی این کمدین معروف  که به خاطر شخصیت شاد و خوش ذاتش 
شناخته شده بود، در سال ۲۰۱۴ دنیا را شوکه کرد و تأثیر زیادی بر هالیوود 
گذاشت. به گفته رسانه ها،  خودکشی ستاره های سینما  بیانگر روی تاریک 

این صنعت است.

 سیما و ســینما/ زهره کهندل  مسعود ده نمکی پس از 
گذشت یک دهه از ساخت »دارا و ندار« که آخرین ساخته 
او برای تلویزیون بود، با سریال جدید »داِدستان« به جعبه 
جادویی برمی گردد. ســریال »داِدســتان« بــه کارگردانی 
ده نمکــی و تهیه کنندگــی محمــد خزاعی کــه در مرکز 
سیمافیلم تهیه  می شود، به  زودی با حضور ۱۲۰بازیگر کلید 
می خورد. این کارگردان در جدیدترین فعالیت هنری خود 
به ســراغ ساخت یک سریال تلویزیونی رفته است که از آن 

به عنوان سیاسی ترین کار او یاد می شود. 
این ســریال که پربازیگرترین سریال مســعود ده نمکی به 
شــمار می رود، به زودی در تهران کلیــد می خورد. در این 
سریال ۲۰ بازیگر حرفه ای سینما و تلویزیون و ۱۰۰ بازیگر 
تئاتــر ایفای نقش می کنند. بنا بر آخرین اخباری که روابط 
عمومی این پروژه اعالم کرده است، پیش تولید کار به صورت 
کامل انجام شده و فهرست عوامل پشت دوربین نیز تکمیل 
شــده است. اسامی بازیگران نیز به  زودی اعالم خواهد شد.  
فیلم نامــه این ســریال که فضایی پلیســی و معمایی دارد 
براســاس طرحی از مســعود ده نمکی به سرپرستی خود او 
و تیم نویســندگانش کریم خودســیانی و پدرام کریمی به 
نــگارش درآمده اســت. عده ای بر این باورند در شــرایطی 
که تلویزیون در فقر ســریال های سیاسی و معمایی به سر 
می برد، ساخت یک ســریال سیاسی که نقد درون گفتمانی 
دارد، می تواند کم کاری و قصور برخی مسئوالن را به چالش 
بکشــد و در مردم مطالبه گری بحق ایجــاد کند. با محمد 
خزاعی، تهیه کننده این ســریال کــه آثاری چون »به وقت 
شــام« و »امپراطور جهنم« را در کارنامه کاری خود دارد، 
درباره جزئیات »داِدســتان« گفت وگــو کردیم. وی با بیان 
اینکه فیلم برداری پروژه به زودی آغاز می شود، درباره تدابیر 
اتخاذ شــده و رعایت پروتکل های بهداشتی برای انجام کار 
به خبرنگار ما می گوید: تمام آثاری که در حال فیلم برداری 
هستند، اولویتشان حفظ امنیت  خاطر روانی و روحی گروه 
اســت و تدابیر مختلفی برای حفظ ســالمت اعضا در نظر 
گرفته شده است. در لوکیشن ها تمام موارد بهداشتی لحاظ 
می شــود، از ضدعفونی کردن صحنه گرفته تا اســتفاده از 

ماسک.
وی ادامه می دهد: نیروهای متخصص پزشــک هم هر روز 
در صحنه حضور خواهند داشــت و افراد را چکاپ می کنند. 
بیمه کرونا هم از جمله مواردی است که شامل تمام اعضای 

گروه در صحنه می شود. 
وی بــا بیان اینکه تولید فیلم و ســریال در شــرایط فعلی 
ضروری است، خاطرنشــان می کند: مخاطبان انتظار دارند 
آثار خوبی ساخته شود و در دورانی که بسیاری از مردم در 
منزل هســتند، سرگرمی اصلی شان، تماشای فیلم و سریال 

است.

هنرمنداندراینشرایطجهادمیکنند#
بــه باور خزاعی، فعاالن عرصه ســینما و تلویزیون به نوعی 

دارند جهاد می کنند و این رسالت را به دوش گرفته اند که با 
تولید آثار خوب، دغدغه هموطنان را برطرف کنند و آثاری 
بسازند که خانواده های ایرانی در فضای روانی و اجتماعی به 

وجود آمده ناشی از کرونا، سرگرم شوند.
وی می گویــد: به نظرم کار کردن در این شــرایط و تولید 
فیلم و ســریال، نوعی ازخودگذشتگی اســت. ما نیز مانند 
ســایر گروه های تولید، شرایط بهداشتی را برای اجرای این 
پروژه تلویزیونی در نظر گرفتیم و تالش می کنیم در شرایط 
موجود، اثری قابل اعتنــا و جدی برای مخاطبان تلویزیون 

بسازیم.
این تهیه کننده ســینما و تلویزیون، درباره انگیزه اش برای 
ساخت یک ســریال معمایی سیاسی می گوید: نمی خواهم 
موضوع ســریال را پیش از تولید لو بدهم، ولی »داِدستان« 
نسبت به کارهای قبلی آقای ده نمکی، بسیار متفاوت است 
و مخاطبان، یک فضا و اثر جدید را از این کارگردان خواهند 

دید.
وی با بیان اینکه »داِدستان« سریالی کاماًل جدی است که 

فضای طنز ندارد، خاطرنشان می کند: رویکردهای جدیدی 
در این ســریال دیده می شــود و موضوعات خاصی مطرح 
خواهد شــد. دســت اندرکاران این مجموعه و »سیمافیلم« 
که از ســاخت آن حمایت می کنند، معتقدند »دادســتان« 

متفاوت ترین اثر آقای ده نمکی خواهد بود.
وی بــا بیان اینکــه باید منتظر بمانیم تا اثر تولید شــود و 
درباره خروجی کار مخاطبان نظر بدهند، یادآور می شــود: 
این مجموعه در ۱۵ قسمت ساخته خواهد شد، درباره زمان 
پخش آن هنوز تصمیمی گرفته نشده است و »سیمافیلم« 

برای آن تصمیم می گیرد.
وی می گوید: فیلم برداری کار امســال تمــام و کار تحویل 
»سیمافیلم« می شــود، ولی زمان  پخش را خود تلویزیون 
تصمیم می گیرد. موضوع ســریال  مناســبتی نیست و هر 
زمانی می تواند پخش شــود، ولی تصمیــم نهایی به عهده 
ســازمان صداوسیماست، چون در شــرایطی قرار داریم که 
باید بررســی شــود چه زمانی فضای اجتماعی جامعه برای 
شــنیدن این جنس از ادبیات و گفتمان حاکم بر ســریال 

که مبتنی بر »عدالت خواهی« اســت، فراهم می شــود. این 
مســئله بسیار مهم است و باید لحاظ شــود که چه زمانی 

برای پخش، مناسب تر است.

عدالتخواهیبهروایتدهنمکی#
مســعود ده  نمکی این روزها همه تمرکزش را برای ساخت 
یک ســریال سیاسی و اســتراتژیک گذاشته است، سریالی 
درباره یک مقام مســئول. این مینی سریال فضا و موضوعی 
اســتراتژیک و سیاسی دارد و داســتان در فضایی پلیسی 
و معمایی پیش خواهد رفت که توســط پــدرام کریمی و 
کریم خودســیانی و به سرپرستی مســعود ده نمکی نوشته 
شده اســت. »داِدستان« که تجربه ای جدید در کارنامه این 
کارگردان به شمار می رود، سیاســی ترین سریال ده نمکی 
اســت که این روزها در حال آماده کردن مقدمات کار است 
و اوایــل مرداد ماه، فیلم بــرداری آن در تهران آغاز خواهد 
شــد. کارگردانی که پس از »اخراجی هــا«، »معراجی ها«، 
»زندانی هــا« و ســریال »دارا و نــدار« بــا کار جدیدی به 
تلویزیون برمی گردد، موضوع »عدالت خواهی« را سوژه کار 
جدید خود قرار داده است که فضای کمدی ندارد بلکه اثری 
تحلیلی با نگاه به شــرایط جامعه کنونی و مسائل سیاسی 

است.
براساس آنچه در خبرها آمده است، موضوع »عدالت خواهی« 
محور داستان این مجموعه تلویزیونی است که البته فضای 
اکشــن و پلیسی هم در درونمایه اتفاقات»داِدستان« وجود 
دارد. با وجود اینکه ســاخت کارهای استراتژیک تاریخی و 
سیاسی همواره با حاشیه و چالش هایی همراه بوده، چندان 
مورد توجه فیلم ســازان قرار نگرفته است در حالی که آنتن 
تلویزیون با وجود همه حساســیت ها و محافظه کاری ها به 

آثاری از این دست نیاز دارد.
با وجود اینکه جزئیاتی از نام بازیگران این ســریال منتشر 
نشده است، اما سیدجواد هاشمی، بازیگر سینما و تلویزیون، 
از حضورش در این سریال تلویزیونی خبر داده و به تسنیم 
گفته اســت: من نقش رئیس دفتر محمدرضا شریفی نیا را 
در این مجموعه تلویزیونی ایفا می کنم. شریفی نیا در نقش 
نماینده مجلس ظاهر می شــود و از اوایل مــرداد ماه جلو 
دوربیــن می رویم. به گفتــه بازیگر»اخراجی ها« این روزها 
ســریال در  پایان پیش تولید و تســت گریم قرار دارد و از 

اوایل مرداد ماه تصویربرداری اش را در تهران آغاز می کند.
هاشــمی گفته اســت نقشــم را لو نمی دهم، اما در تاریخ 
بازیگری ام، این نقش منحصر به فرد است. مسعود ده نمکی 
ایــن جرئــت را دارد که حرف های مهم بزنــد و از خطوط 
قرمز عبور کند. در سینما قدری می توان از این ابعاد عدول 
کرد، اما برای تلویزیون سخت است و متأسفانه خط قرمز را 

برنمی تابد. من با او همکاری کرده  و می کنم.
ایــن مجموعه تلویزیونــی در ایران و خارج از کشــور جلو 
دوربیــن خواهد رفت و احتماالً با شــروع تصویربرداری نام  

دیگر بازیگران »داِدستان« هم رسانه ای خواهد شد.

معرفی  بازیگرانی که در سالمندی مشهور شدند، از»بی بی« تا »خاله قزی«

دودازکندهبلندمیشود...
احمدپورمخبردرگذشت#

سیما وسینما: احمد پورمخبر، بازیگر سینما و تلویزیون، صبح 
دیروز دوشنبه ۳۰ تیر ماه درگذشت.

محمد پورمخبر، فرزند این بازیگر، در گفت وگو با مهر این خبر 
را تأیید کــرد. وی در این باره توضیح داد: پدرم از یک ماه پیش 
در بیمارستان فیروزگر تهران بستری بود که بر اثر سکته مغزی 
درگذشــت.پورمخبر متولد ۱۳۱۹ اســت که با سریال »متهم 

گریخت« به کارگردانی رضا عطاران به شهرت رسید.
رضا عطاران، روز گذشته  با انتشار پستی در صفحه شخصی خود 
در اینســتاگرام با این بازیگر وداع کرد و نوشت: »پورمخبر عزیز 
هم رفت...«. احمد پورمخبر، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان 
در ســال ۱۳۱۹ در محله گلوبندک تهران متولد شد.او پس از 
گذرانــدن دوران کودکی، نوجوانی و جوانی، در ارتش جمهوری 
اسالمی ایران مشغول به کار شد. پورمخبر پس از بازنشستگی  در 
سال ۱۳۷۵ برای اولین بار در چند سکانس کوتاه فیلم »بچه های 
آسمان« جلو دوربین رفت و از همان موقع  زندگی هنری اش را 
آغاز کرد. اما شهرت اصلی وی از دو سریال متهم گریخت )رمضان 
۸۴( و ترش و شیرین )نوروز ۸۶( بود که کارگردانی هر دو آن ها 

بر عهده رضا عطاران بود.
از فیلم های ســینمایی و ویدئویی که پورمخبــر در آن بازی 
کرده، می توان به »کباب غــاز«، »لیموترش«، »اخراجی های 
۳«، »دامــاد خجالتی«، »دردســر بــزرگ«، »فوتبالی ها« و 
»خروس جنگی« اشاره کرد. این بازیگر همچنین در سریال هایی 
چون »متهم گریخت«، »ترش و شــیرین«، »بزنگاه«، »راه در 
رو« و »همسایه ها« ایفای نقش کرده است. با نگاهی به فیلم ها 
و ســریال ها، بازیگران دیگری چون پورمخبر را می یابیم که به 
اصطالح در دوران پیری و بازنشستگی وارد دنیای بازیگری شده 
و به شــهرت رسیده اند. در ادامه زندگی حرفه ای این ستارگان 

سالمند را مرور می کنیم. 

پیرترینبازیگرسینمایایران#

اردشــیر کاظمی را با عصا و صورت صامتش به یاد داریم، او که 
ملقب به پیرترین بازیگر حال حاضر سینمای ایران است. 

به گفته رسانه ها ۹۹ سال  دارد و این اواخر هم در تیزر تبلیغاتی 
یکی از محصوالت غذایی حضور داشته است. کاظمی از آن دست 
هنرپیشه هایی است که بدون گفتن کمترین دیالوگ تنها با تکیه 
بر چهره  و نگاه های شیرینش، مورد توجه قرار گرفته است. هر 
چند مردم او را در مجموعه »پژمان « به یاد دارند، اما او از سال 

۱۳۸۰ وارد دنیای بازیگری شده است.  
اردشیر کاظمی، بازیگر تلویزیون و سینما، سال ۱۲۹۹ در شهر 
بندرانزلی به دنیا آمده اســت. او روزنامه نگار،  تاریخ دان و بازیگر 
اســت. حمید جبلی ســال ۱۳۸۰ کاظمی را به عنوان یکی از 
بازیگران فیلم ســینمایی »خواب سفید« انتخاب کرد و موجب 
ورود او به عالم سینما شد. اردشیر کاظمی همان سال در فیلم 
»قارچ ســمی« به کارگردانی رســول مالقلی پور حضور داشت 
و بــا ایفای نقش در فیلم »دایره زنگی« در کنار بازیگرانی چون 
مهران مدیری و امید روحانی، بیشــتر شناخته شد. در کارنامه 
فعالیت های هنری او نقش آفرینی در ۱۷ اثر ســینمایی و چهار 

نمایش صحنه ای به چشم  می خورد.

خالهدوستداشتنیتئاتریها#

شــیرین یزدان بخش متولد اصفهان اســت. پیش از حرفه 
بازیگری به مدت ۳۲ ســال کارمند دولت در اداره دخانیات 
بوده و بازنشســت شده  است. وی براســاس مصاحبه هایی 
که انجام داده اســت، پس از بازنشستگی یکی از طرفداران 
پروپاقرص تئاترهــا و  رویدادهای فرهنگی  و از عالقه مندان 
به هنر موسیقی بوده است. تا جایی که هنرمندان تئاتر او را 
خاله دوست داشتنی تئاتر می خواندند. تا اینکه به  طور اتفاقی و 
بنابر درخواست افشین هاشمی، با ایفای نقش در فیلم »لطفاً 
مزاحم نشــوید« وارد عرصه بازیگری سینما شد و حاال یکی 
از مادرهای معروف ســینمای ایران اســت. اما بازی متفاوت 
او موجب شــده اســت که یزدان بخش تنها یک مادر نباشد 
و موجب شــکل گیری نقش های ماندگاری مانند شخصیت 

احترام السادات در فیلم »بوسیدن روی ماه« شده است. 
او به خاطر ایفای نقش در فیلم »ابد و یک روز«، نامزد دریافت 
جایزه ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن از سی و 
چهارمین دوره جشــنواره فیلم فجر شده  است. همچنین وی 
به خاطــر ایفای نقش در فیلم »لطفاً مزاحم نشــوید« برنده 
جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن از بیست و 

هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر شده  است. 
دیپلــم افتخار بهتریــن بازیگری در بخش جلوگاه شــرق 
- ســینمای آسیا از ســی امین جشــنواره فیلم فجر برای 
بازی در فیلم »بوســیدن روی ماه« اشــاره کرد. از آخرین 
نقش آفرینی های او می توان به بازی در فیلم »آشــغال های 

دوست داشتنی « اشاره کرد. 

مادربزرگ»وضعیتسفید«#

همبازی دوست داشــتنی شــیرین یزدان بخش در فیلم 
»بوســیدن روی ماه« رابعه مدنی بــود که در آن فیلم با 
شــخصیت خاله فروغ او را همراهی می کرد. همراهی این 
دو بازیگر در آن فیلم لحظه های به یاد ماندنی را ساخت. 
رابعه مدنی درباره بازی دراین فیلم گفته است: »بوسیدن 
روی ماه« خیلی فیلم احساسی برای من بود و برایم فقط 
بازیگــری نبود. برایم با فیلم هــای دیگری که بازی کرده 
بودم، تفاوت داشــت. زمانی که فیلم نامه را خواندم عنوان 
شــد که این فیلم بیان احساسات است و تأکید کردم که 
از این لحاظ وحشــت دارم که نتوانم از پس نقش بربیایم. 
امیدوارم توانســته باشم این کار را به درستی انجام دهم. 
روزی که من رفتم ستاد معراج بازی کردم، فردای آن روز 
زیر سرم بودم، زیرا با تمام وجود بازی کردم و مدام حس 

می کردم که خاله فروغ قصه هستم«.
 وی، یکی از سالمندان شیرین سینمای ایران است که در 
دوران ســالمندی به سینما وارد شده است. رابعه مدنی در 
ســال ۱۳۲۰ در همدان متولد شده و پیش از آنکه بازیگر 
شود، مهم ترین ارتباطش با دنیای سینما مربوط به پسرش 
امیر شهاب رضویان یکی از کارگردانان سینمای ایران است. 
رابعه مدنی به مدت ۳۰ سال معلم پیش دبستانی و کارمند 
آمــوزش و پرورش بود و پس از بازنشســتگی وارد عرصه 
بازیگری شــد. او فعالیت ســینمایی خود را از سال ۱۳۸۰ 
با فیلم ســفر مردان خاکســتری آغاز کرد. رابعه مدنی در 
سریال هایی نظیر»وضعیت سفید«، »بوسیدن روی ماه « و 

»پایتخت ۲«، بازی کرده  است .
او تندیس حافــظ بهترین بازیگر زن را برای بازی در فیلم 
»بــرف« در کارنامه دارد. مخاطبــان تلویزیون مدنی را به 
عنوان مادربــزرگ مهربان و صبور و خوش لهجه ســریال 

»وضعیت سفید« به یاد دارند.

»بیبی«سینمایایران#

مادر دیگری که به واسطه پســر کارگردانش وارد دنیای 

بازیگری شد، »بی بی« معروف سریال »قصه های مجید« 
است. 

پروین دخت )فاطمه( یزدانیان متولد  ۱۳۰۶در  نجف آباد 
و مادر کیومرث پوراحمد، کارگردان مطرح سینمای ایران 

بود. 
او از سال ۱۳۷۰ با ایفای نقش بی بی در سریال تلویزیونی 
قصه های مجید به کارگردانی فرزندش کیومرث پوراحمد، 
وارد دنیای بازیگر شــد  و ســپس در سال ۱۳۷۱ با بازی 
در فیلم های صبح روز بعد و شــرم به کارگردانی پسرش 

وارد سینما شد. 
پروین دخــت یزدانیــان در فعالیت کوتاه مــدت خود در 
سینما پس از این دو فیلم، حضور در فیلم های نان و شعر 
-۱۳۷۲، خواهران غریب -۱۳۷۴ و شــب یلدا -۱۳۷۹ را 
به کارگردانی فرزندش کیومــرث پوراحمد و ایفای نقش 
در فیلم مهریه بی بی- ۱۳۷۳ ســاخته اصغر هاشــمی را 
تجربه کرد. حاصل این حضور هم دو دیپلم افتخار و یک 

کاندیداتوری در جشنواره فیلم فجر بود. 
وی همچنین در سریال سرنخ بازی کرده بود. با این همه 
مخاطبان ســینما و تلویزیــون او را با نام بی بی  به خاطر 

داشتند. 
کیومــرث پوراحمــد در مصاحبه های بســیاری در مورد 
بــازی بی بی گفته اســت: او در مجموعه قصه های مجید 
همان کاری را می کرد که همیشــه در خانه خودش انجام 
می داد، همان لباس ها را می پوشید و همان رفتار را داشت 
. پروین دخت یزدانیان پس از ابتال به بیماری آلزایمر، در 

۵ فروردین ۱۳۹۱ درگذشت. 

»خالهقزی«پیرزنشیرینبیان#

بیشــتر او را با دیالوگ معروفی کــه می گفت: »تو جیب 
ما رو نزن« می شــناختند. حلیمه سعیدی)زاده ۱۳۱۳ در 
ضیاآباد قزوین( بازیگر ســینما و تلویزیون ایران است. او 
بیشــتر در آثار طنز تلویزیونی حضور داشته  است. اولین  
حضــور او جلو دوربین در فیلم دکتــر »قریب« در نقش 

مادر علی بوده  است. 
اما پیشــنهاد رضا عطــاران برای بــازی و بردنش مقابل 
دوربین ســریال تلویزیونی موجب شهرت او شد.  بیشتر 
او را با نقش »خاله قزی« در ســریال خوش نشــین ها به 

خاطر دارند. 
حلیمه ســعیدی عــالوه بر بازی در ســریال های »متهم 
گریخــت« و »  بزنــگاه«  به کارگردانی رضــا عطاران و 
»عید امســال« و »زن بابا« به کارگردانی سعید آقاخانی، 
در فیلم های ســینمایی »اخراجی ها« و »طال و مس« و... 

هم بازی کرده است . 

گزارشیبهبهانهدرگذشتاحمدپورمخبر

محمد خزاعی، تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی:

»داِدستان«متفاوتترینساختهدهنمکیخواهدبود


	9
	10-11
	12

