
جمله سنگین
یک نکته از ســخنان رهبر انقالب در دیدار 
نخســت وزیر عراق، بیشــتر مــورد توجه 
توییتری هــا قــرار گرفته اســت. عطاءاهلل 
مهاجرانی دیروز نوشت: »وقتی میزبانی زبان 
و فرهنــگ و ادبیات و دین و آیین میهمان 
خود را می شناسد، به گونه ای سخن می گوید 
که یک جمله طنینی تاریخی و بسیار مؤثری 
پیدا می کند... میهمان شما را در خانه کشتند و به این جنایت اعتراف کردند... این 
جمله آیت اهلل خامنه ای داغی از حسرت بر سینه و جبین هر عراقی خواهد بود«. 
یک کاربر دیگر هم در این باره نوشته است: »این جمله سنگین، مخاطبی فراتر 

از نخست وزیر عراق دارد. غیرت عربِی عراق، مخاطب این کالم حکیمانه است«.

فرغون هم؟
در شرایطی که برخی سایت ها یا کانال های 
فضــای مجازی هــر روزه قیمــت خودرو 
و افزایش هایــش را منتشــر می کنند یا از 
قیمت لحظه ای گوشــی موبایل، طال، دالر 
و... می نویســند، یک کاربر توییتر هم کار 
جالبی کرده اســت که اگر چه در نگاه اول 
خنده دار به نظر می رســد اما آدم را به فکر 
وادار می کند: »فرغون ۷۰۰ هزار تومان! دو سال قبل در همین زمان با ۷۰۰ هزار 
تومان می توانستید یک موتورسیکلت معمولی خریداری کنید. حاال با این پول 

نهایتاً می شود یک فرغون خوش رنگ خرید!«

از ازدواج نترسید
همزمــان بــا اول ذی الحجه، مصــادف با 
ســالروز ازدواج امیرالمؤمنین)ع( و حضرت 
فاطمه)س( کــه در کشــورمان به عنوان 
روز ازدواج نام گذاری شــده، کاربران فضای 
مجازی با داغ کردن هشتگ #ازدواج_آسان، 
جوانان را به الگوبرداری از این دو بزرگوار در 
امر ازدواج دعوت کردند. در ادامه چند نمونه 
از توییت های منتشر شده در این باره را می خوانید: »وقتی امام صادق)ع( می فرماید 
هر کس از تنگدســتی ازدواج نکند، همانا به خداوند سوءظن دارد، پس چرا به 
مناســبت روز عشق در کشورمون، یک گام برای ازدواج آسان جلو نمی آید؟... در 
ازدواج، اصل قضیه، محبت است. دخترها و پسرها این را بدانند و از ازدواج نترسند 

که این حرف رهبرمونه«.

بالن های مقاومت در آسمان فلسطین
پایگاه اینترنتی  یک اندیشکده صهیونیستی 
موسوم به »آگاهی های اطالعاتی و ضد ترور« 
که زیر نظر میراث اطالعاتی اسرائیل فعالیت 
می کند، با انتشار تصاویری از به پرواز درآمدن 
بالن هــای دفتر نمایندگی جنبش مقاومت 
اســالمی نَُجباء در آسمان فلسطین، به آن 
واکنش نشــان داده است. »پایگاه اینترنتی 
این اندیشکده اسرائیلی با انتشار تصاویری از وب سایت فارسی نَُجباء نوشته است: 
آن ها اعالم کرده اند بالن ها را به منظور تأکید بر »ادامه راه شهدا و مقاومت تا آزادی 
قدس« به پرواز درآورده اند و قصد دارند به وســیله این نمایش تبلیغاتی، تصمیم 

اسرائیل مبنی بر الحاق بخش هایی از کرانه باختری را محکوم کنند«.

 محمد تربت زاده نام »غالمرضا منصوری« چندین هفته پس از مرگ مشکوکش در یکی از 
هتل های رومانی، همچنان سوژه داغ فضای مجازی است و هر روز اخبار تازه ای از پرونده مرگ 
قاضی ســابق قوه قضائیه به گوش می رسد. روز گذشته هم خبری در رسانه ها منتشر شد که 

یک بار دیگر نام قاضی منصوری را سر زبان ها انداخت.
پایگاه »نور نیوز« به نقل از منابع نامشــخصی، روز گذشــته اعالم کرد جسد منصوری برای 

بررسی های بیشتر درباره پرونده مرگ مشکوک او، از رومانی به کشورمان منتقل شده است.

شایعه های جورواجور#
جســد »غالمرضا منصوری« ســاعت ۱۴:۳۰ روز جمعه ســی ام خرداد، در البی هتل دوک 
در بخارســت رومانی پیدا شد؛ براساس آنچه »رســانه های رومانی« با استناد به نتایج اولیه 
کالبدشکافی گزارش داده اند »مرگ او در اثر جراحات برخورد با سطحی سخت، رخ داده است«. 
اما حواشی مرگ قاضی منصوری در رومانی انگار قرار نیست به این راحتی ها به پایان برسد. 
جزئیات پرونده قتل یا خودکشی او را تابه حال بارها از زوایای مختلف خوانده اید اما حاشیه ها 
و شــایعه هایی که هر روز در فضای مجازی و رسانه ای منتشر می شوند، برای خیلی هایمان 

تازگی دارد. 
اگر خاطرتان باشــد همان روزهای اول، کاربران تصاویر کیسه حمل جسد را در کنار تصاویر 
قاضی منصوری قرار دادند و به این نتیجه رســیدند که فرد داخل کیســه، جثه ای به مراتب 
کوچک تر از قاضی منصوری دارد و امکان ندارد جنازه داخل کیســه، مربوط به قاضی سابق 

قوه قضائیه باشد!
مدتی بعد  هم برخی دیگر از کاربران، تصاویر یکی از مأموران حمل جسد را در فضای مجازی 

منتشر کردند که شباهت بسیار زیادی به قاضی سابق قوه قضائیه داشت! 

در دست آماده سازی#
چند هفته پس از این حواشی، رئیس پلیس بین الملل ناجا در خصوص برخی ابهامات و مطالب 
مطرح شــده در خصوص زنده بودن منصوری، گفت: »بعد از اعالم رســمی خبر این حادثه، 
بالفاصله از اینترپل بخارست در خصوص هویت فرد فوت شده و نحوه حادثه سؤال شد و آن ها 
در مستنداتی که به تازگی مطرح کردند توضیح داده اند فرد فوت شده، بر اساس مستندات و 
مدارکی که به همراه داشته، تعیین هویت شده و مرگ این فرد را پلیس رومانی به نام غالمرضا 

منصوری تأیید و برای ما ارسال کرده است«.
ســردار شــیرزاد درباره تعیین قطعی هویت فرد فوت شده هم گفته بود حتماً به مستندات 
دیگری از جمله »دی ان ای« نیاز اســت و درخواست پروفایل دی ان ای ارسال شده و پلیس 
اینترپل رومانی هم اعالم کرد که پروفایل دی ان ای در دســت آماده سازی است و به زودی به 

ایران ارسال می شود.
شایعه هایی هم در زمینه عدم همکاری و پاسخگو نبودن پلیس بین الملل رومانی به مسئوالن 
کشورمان در فضای مجازی منتشر شده بود که رئیس پلیس بین الملل ناجا در این باره هم 
گفته بود: »پلیس رومانی در این ماجرا ســعی کرد آنچه را در توان داشته در اختیار پلیس 
بگذارد، اما گاهی به خاطر نیاز به مجوز مراجع قضایی و دادستانی رومانی، محدودیت هایی 
به وجود آمده و آن ها اعالم کردند از مسیر دادستانی و دستگاه قضایی رومانی برای برخی 
هماهنگی ها و ارســال مستندات باید عبور شــود، اما با وجود این محدودیت ها، مستندات 
متعددی را برای ایران ارسال کردند و عالوه بر این، پیگیر هستند که درخواست های متعدد 

ما هرچه زودتر به نتیجه برسد«.

تکذیب شد#
این موضوعات پایاِن حواشی پرونده مرگ مشکوک قاضی منصوری نبود و همین چند وقت 
پیش، برخی از رسانه های مجازی از دستگیری چندین نفر در زمینه این پرونده خبر دادند. 
شایعه ها می گفتند برخی از دستگیرشدگان ایرانی هستند! این شایعه ها هم خیلی زود توسط 

مسئوالن تکذیب شد.
پس از این هم اگر خاطرتان باشد، برخی از رسانه ها اعالم کردند فیلم های دوربین های مداربسته 

هتل، حضور یک فرد ایرانی را دقایقی پیش از مرگ قاضی سابق قوه قضائیه نشان داده است.
هرچند بر اساس این خبر، تئوری های زیادی درباره پرونده مرگ منصوری مطرح شد، 
اما مسئوالن همین چند وقت پیش اعالم کردند هیچ پیام رسمی از سوی اینترپل در 

خصوص این موضوع ارسال نشده و بحث های مطرح شده در رسانه ها با توجه به اینکه 
پیامی از سوی پلیس بخارست ارسال نشده مورد تأیید نیست.

همه چیز مبهم است#
پس از همه  این حواشی، رسانه ها روز گذشته از بازگشت جسد قاضی منصوری به کشور خبر 
دادند. بنابراین اخبار، همراه جسد منصوری ۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا هم توسط پلیس 
رومانی ارسال شده اما همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین های مداربسته هتل محل 
اقامت مقتول خبری نیست. همین موضوع هم سبب شده نام قاضی منصوری یک بار دیگر نقل 

محافل مجازی شود. 
پس از انتشار این اخبار در فضای مجازی، برادر غالمرضا منصوری در پاسخ به این سؤال که 

آیا جسد برادرش به کشور بازگشته یا خیر بیان کرد: »تاکنون چیزی به ما اعالم نکرده اند«.
او همچنین اعالم کرد: »پلیس بین الملل چند روز پیش تماسی با ما داشتند و قرار شد جلسه ای 
داشته باشیم تا ما نیز همراه گروهی که از طرف پلیس بین الملل برای بررسی موضوع به رومانی 
می رود، برویم اما تاکنون هیچ خبری نداریم. زنده یا مرده بودن غالمرضا منصوری برای ما مبهم 
است، تاکنون نه تصویر، نه مدرک و نه دی ان ای در مورد مرگ برادرم به ما ارائه نداده اند. آخرین 
تماس ما با برادرم ظهر روز حادثه بود. او نگران امنیت خود بود و سفارت نیز وی را پذیرش نکرد.

منتظر بمانیم#
پس از آنکه حواشی مربوط به این ماجرا باال گرفت، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب 
تهران اعالم کرد اخبار مربوط به بازگشت جسد قاضی منصوری حقیقت دارد و جسد قاضی 
سابق قوه قضائیه، متهم ردیف نهم مرتبط با پرونده معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه 

به کشور منتقل شده است.
او درباره جزئیات ماجرا هم توضیح داده بود: »جسد نامبرده پس از اجرای تشریفات قانونی و 
انتقال از کشور رومانی به ترکیه و سپس از طریق فرودگاه امام خمینی)ره( وارد کشور شد که 
بالفاصله با دستور معاون دادستان تهران برای تشخیص هویت به پزشکی قانونی منتقل شد«.

در گزارش پزشکی قانونی درباره این پرونده آمده است: »با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری 
و اقدامات پزشــکی و تشخیصی صورت پذیرفته، مشخص شــد اوالً بر اساس ظواهر، جسد 
متعلق به آقای غالمرضا منصوری است، دوم بررسی ها حاکی است که از مکان بلندی سقوط 
کرده، چرا که شکســتگی در سر و صورت و تنه )کتف راست و چپ و استخوان های صورت( 
با تصویربرداری رؤیت شــد. در ادامه نمونه های سم شناسی و آسیب شناسی اخذ شد و برای 
احرازهویت علمی، نمونه DNA از جسد اخذ تا با حضور اولیای دم تطبیق نمایی شود؛ علت 

اصلی فوت پس از نتیجه آزمایش ها اعالم خواهد شد«.
اگرچه پلیس رومانی حاضر نشده فیلم دوربین های مداربسته را همراه با جسد به کشورمان 
ارسال کند اما به نظر می رسد حاال که جنازه در اختیار پزشکی قانونی کشورمان قرار گرفته و 
مدارک مربوط به پرونده هم به کشورمان ارسال شده، مسئوالن راحت تر از گذشته می توانند 
به ابعاد پیچیده این پرونده آگاهی پیدا کنند. ما هم احتماالً باید تا زمانی که مسئوالن به طور 
رسمی جزئیات پرونده را اعالم می کنند، منتظر بمانیم و زیاد به حواشی و شایعه هایی که این 

روزها در فضای مجازی دست به دست می شود، توجه نکنیم.

عشق و ترس

جمعه: تعطیلی هیئت ها بــرای بچه هیئتی ها بد دردی اســت. امروز به 
پیشــنهاد چند تا از رفقا در پارک خورشــید با رعایت دقیق پروتکل های 
بهداشــتی، مجلس روضه کوچکی گرفتیــم و دل و جانمان را جال و صفا 

دادیم. 
 الحمدهلل پارک از آنچه فکرش را می کردم شــلوغ تر بود! نمی دانم شــاید 
برخی ها فکر می کنند کرونا فقط در مکان های مذهبی منتقل می شود و یا 

مسئوالن فقط زورشان به این مکان ها می رسد. 
شــنبه: امروز هنگام ورود به حرم، خادمی جلویم ســبز شد و به خاطر 
نداشتن ماسک مؤاخذه ام کرد. یک آن توی دلم خالی شد و استرس اینکه 
به خاطر ایــن کوتاهی و بی توجهی به داخل حرم راهم ندهند کِل وجودم 
را گرفت.همان لحظه خادِم سالمتی به استقبال آمد و با ماسکی مرا راهی 
حرم ســلطان کرد. رو به حضرت ســالم دادم و زمزمه کردم: »وای بر آن 
روزی که گناهان و تقصیرهایم مانع ورودم به حرمت شــود. خودت رضای 

ما باش رضا جانم«.
یکشــنبه: این روزها با دیدن اخبار کرونایی بیشتر یاد مرگ می افتم. با 
خودم می گویم: »زدن ماســک روی دهان این قدر سخت است... وای بر آن 
روزی که پنبه در دهانمان بگذارند... خدایا خودت از سر تقصیراتمان بگذر«.
دوشنبه: در مسیر دندانپزشکی از شدت استرس و اضطراب پشت سر هم 
آیه الکرسی می خواندم تا زیر دستان پزشک درد کمتری احساس کنم. در 
همین حس و حال بودم که جمله جالب پشت شیشه ماشینی مرا به خود 
آورد: »هر موقع کارت لَنگه، خدا برات قشنگه«. از خودم خجالت کشیدم!

سه شنبه: نوبــت بعد، وقتی دندانپزشــک،عینک را گذاشت روی چشمم 
تا ترشــحات به ســر و صورت و چشم و چارم نپاشــد، گفتم: »دکتر جان 
بی زحمت برام یه چشم بند بذارین که اون طرف رو نبینم«. خندید که چرا؟ 
گفتم: »حاال این ابزار و وسایل خوفناکتون به کنار... دیدن چهره درهمتون 
بیشتر منو نگران می کنه و می ترسونه... فکر می کنم از دندون و لثه و دهن 

من ناامید شدی و دلگیری...«!
اخم ها و لب های دکتر به خنده وا شد که: »مریضایی مثه تو، چشم بند هم 
براشــون کمه... برای اینکه نگران نشــین و نترسین فقط باید بی هوشتون 

کرد...«! 
چهارشنبه: با یکی از دوستانی که همسن و سال خودم است همصحبت 
شــدیم. از ازدواج برایم گفت و حس دوگانه عاشقی و ترس! از این گفت 

که عده ای می گویند هنوز بچه هستی و برایت زود است. 
به او گفتم: »از این حس متضاد عشق و ترس که می گی، چیزی نمی دونم 
ولی برخی میگن گاهی اگه از یه ماجرای دوست داشتنی خیلی ترسیدی، 
بهتره خودتو بندازی وســط معرکه اش«! بعــد هم اضافه کردم که فالنی 
همســن و ســال تو و االن بچه اش یکساله اســت. اصاًل به این فکر کن 
که ممکنه دیر هم شــده باشــه و عقب افتاده باشیم. به نظر شما نسخه 

درستی پیچیدم؟

 مجازآباد
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بختیاری زاده: 

 برای بردن تراکتور 
به اتحاد رسیده ایم

بهترین مربیان از نظر جمع آوری امتیاز

 »یحیی« شاگرد اول 
لیگ نوزدهم

بهروز افخمی در گفت  وگویی تلویزیونی با نادر طالب زاده درباره یک سریال صهیونیستی:
 جاسوس فیلم »روباه« 
باهوش تر از مأمور سریال »تهران« بود

رانده شده از بهشت
رقیه توسلی: خانجاِن ۷۰ ساله، دست ۷۰ ساله دیگری را چسبیده و دارد از 

عرض خیابان رد می کند.
خانجان همبازی نوه »مراد باغبان« است.

خانجان نشسته پای تلفن، شماره مان را می گیرد.
خانجان وسط مطبخ، آش رشته هم می زند.

خاطرات خوب، دیوانه وار آمده اند سراغم. خاطرات شالق دار. مزه دهانم عوض 
شده. روی زبانم انگار همزمان براده آهن و بستنی وانیلی ریخته باشند.

احساس تب می کنم وقتی توی ایستگاه تاکسی، دختر جوانی با مادربزرگش 
صف ایســتاده اند اما جوانک غرق عالم دیگری است، خوش  و بش نمی کند و 
رفتارش معمولی معمولی است. وقتی ۷۰ ساله قربان صدقه گو، چفتش حاضر 

است و به او احساس »ناپلئون« بودن دست نمی دهد.
نگاهش می کنم. ۱۰ بار پا پس و پیش می کشم برای گفتن یک جمله. هر چه 

زور می زنم مغزم فرمان نهایی حمله را صادر نمی کند. 
هوای گرم و دخترک منجمد، بدجور روی مالجم فشــار می آورند. آن قدر که 
رفتن را ترجیح می دهم به ماندن و دست از پا درازتر از ایستگاه می زنم بیرون.

هنوز چند قدمی پیاده راه نیفتاده ام ســمت خانه که »مالحت خانوم« َســر 
می رسد و نهیب می زند: چه کار عبثی! می دانم پشیمان می شوی که چرا دو 
کلمه اختالط نکردی با دخترک؟ برگرد عزیزم. برگرد و برایش بگو فرداها چه 

خبر است. 
با خودم غرولند می کنم؛ خدایا چه می شد خانجان االن شماره ام را می گرفت. 

دلم ذوب شده برای شنیدن صدای مخملی اش.
برمی گــردم. به حرف »مالحت« گوش می دهم و می گذارم روی دورِ تند و با 
شاپ های بلند، هوای ۴۲ درجه ای را می شکافم و عقب گرد می کنم. می خواهم 
به محض دیدن دخترک، قصه دلتنگی را بریزم وسط. داغی که می خورد توی 

قلب نوه های بی مادربزرگ. 
می رسم اما چه سود... دخترِک منجمد رفته است... مادربزرِگ قربان صدقه رو 

رفته است.
لعنــت بر کرونا. دلم آب خنک می خواهد. از آن ها که خانجان تویش قطره ای 
گالب و گلسرخ می ریخت و روی ایوان دستمان می داد. دلم خانجان می خواهد 

که لبخندش، داغی تابستان را حریف بود. 
رانده شده از بهشت: »تا می توانیم دوست بداریم. زمانه درنگ و تردید و اما و 

اگر نیست. وقت تنگ است و فاصله بین بودن تا نبودن بسیار اندک!«

پوکر قهرمانی در تاریخ ماندگار خواهد شد

 کامیابی نیا: حرف های زیادی 
در آسیا خواهیم داشت

هفتوانه 

روزمره  نگاری

شاید پرسپولیس بدون بازی قهرمان شودشاید پرسپولیس بدون بازی قهرمان شود

جنگ نایب قهرمانی در مشهدجنگ نایب قهرمانی در مشهد

محسن ذوالفقاری

پزشکی قانونی هویت جنازه »غالمرضا منصوری« را تأیید کرد

آقای قاضی قطعاً مرده است!
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امین غالم نژاد: هفته بیست و ششم لیگ برتر عصر امروز 
آغاز می شود که در مهم ترین بازی  شهرخودرو میزبان تراکتور 
است. نساجی مازندران به میهمانی استقالل در آزادی خواهد 
رفت و سپاهان بازی سختی را در آبادان مقابل صنعت نفت 
خواهد داشت. دیدارهایی که به نوعی در پایانش امروز جدول 
را دچار تغییراتی خواهد کرد و می شود از آن ها به جدال برای 

کسب سهمیه نام برد.

جنگ نایب قهرمانی در مشهد#
بدون شــک مهم ترین و حســاس ترین بازی این هفته در 
ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد برگزار خواهد شد که برنده این 
بازی می تواند رده دوم جدول را از آن خود کند. شهرخودرو 
امشب از ساعت 20:15 باید رو در روی تراکتوری قرار بگیرد 
که در رده دوم جدول قرار گرفته و برای تثبیت جایگاهش 
اصالً دوست ندارد به شاگردان بختیاری زاده بازی را واگذار 
کند، اما در آن ســو شهرخودرویی ها که به شدت به دنبال 
کسب سهمیه آسیا هســتند به خوبی می دانند با پیروزی 
برابر شاگردان الهامی می توانند جایگاه این تیم را بگیرند و 
از نخستین بازی 6 امتیازی در راه کسب سهمیه با سربلندی 
خارج شوند. نکته مهمی که درباره این بازی باید به آن اشاره 
کرد بازگشت جدایی طلبان شهرخودرو به مشهد است؛ جایی 
که ساکت الهامی که دستیار گل محمدی بود، ابتدای فصل 
از شهرخودرو جدا شد و به تبریز رفت و همچنین مصطفی 
صداقت هم که به نوعی جعبه سیاه شهرخودرو است پس 
از استعفای سرآسیایی و در آستانه این جدال 6 امتیازی به 
تراکتور پیوســت. اما به دور از این مسائل یک مورد عجیب 
در ادوار رقابت های این دو تیم مدعی سهمیه آسیایی لیگ 
نوزدهم به چشم می آید و اینکه هیچ گاه بازی این دو تیم در 
رفت و برگشــت با دو سرمربی مشترک برگزار نشده است 
و در لیگ جاری نیز این اتفاق مجدداً تکرار شــد. در دیدار 
رفت یحیی گل محمدی سکان هدایت شهرخودرو را برعهده 
داشــت و ســاکت الهامی روی نیمکت تراکتور بود که در 
یادگار امام، شاگردان ساکت موفق به برتری سه گله شدند. 
برای دیدار امشــب روی نیمکت مشهد ی ها دیگر خبری از 
سرآسیایی و یحیی نیســت و قرار است ارنج شهرخودرو را 
سهراب بختیاری زاده چینش کند؛ هر چند ساکت همچنان 
سرمربی تراکتوری هاست اما تغییر گل محمدی سبب شده 
تا همچنان طلســم برگزاری دو دیدار متوالی با سرمربیان 
مشترک در تاریخچه دوئل های شــهرخودرو و تراکتور به 

ثبت برسد.

آبی ترین تیم قرمز مقابل استقالل#
اما در دیگر بازی مهم این هفته اســتقالل تهران از ساعت 
21 امشــب در ورزشــگاه آزادی میزبان نساجی مازندران 
اســت. شاگردان مجیدی هفته گذشته برد روحیه بخشی 
را در آبــادان و مقابل صنعت نفت بدســت آوردند، حاال 
امیدوارند با پیروزی مقابل شاگردان فکری امیدواری خود 
را برای کســب سهمیه بیشتر کنند. این دیدار را می توان 
اگر چه نساجی لباس قرمز می پوشد ولی یک بازی کاماًل 
خانوادگی دانست، حضور محمود فکری، حنیف عمران زاده 
و علی امیری در کادر فنی و مدیریتی این تیم شمالی که 
هر کدام از آن ها ید طوالیی در اســتقالل داشته اند باعث 
شده است بازی امشب در آزادی به نوعی رقابت بین رفقای 
ســابق باشد که البته این موارد دلیل باج دادن به یکدیگر 
نیست؛ چرا که مجیدی به دنبال سهمیه است و نتیجه این 
بازی خانگی بســیار برایش مهم است و فکری در صورت 
شکســت در این بازی  یقیناً از جایگاه هشــتم در جدول 

سقوط خواهد کرد. 

آخرین فرصت ژنرال و صنعت نفت#
دیگر بازی مهم امروز که هر دو تیم به دنبال کسب سهمیه 
هستند و البته شــاید جزو آخرین فرصت های آن ها باشد 
دیدار ســپاهان با صنعت نفت در اصفهان است. شاگردان 
امیرقلعه نویی که در چند هفته گذشــته سقوط آزاد را در 
پیش گرفته اند و از رده دوم جدول حاال خود را در جایگاه 
ســوم می بینند، این هفته نیز بازی سختی را در اصفهان 
مقابل صنعت نفت خواهند داشت که در صورت عدم نتیجه 
گیری ممکن است حتی تا رده پنجم سقوط کنند. اتفاقی 
که خیلی باب میل فوتبال دوستان اصفهانی نیست با این 
حال مســابقه با صنعت نفت آبادان بهترین فرصت برای 
زردپوشان است تا دوباره خود را در کورس نایب قهرمانی و 
سهمیه آسیایی ببینند. نفت آبادان هم سه هفته است برد 
نداشته و روی پله هفتم جدول جا خوش کرده است و برای 
فرار از این وضعیت و البته امیدوار بودن به کسب سهمیه 
باید با هر ســه امتیاز این بازی به آبادان برگردد. قلعه نویی 
اگر خوش شانس باشد شاید امشب دوباره بتواند دوباره رده 

دوم جدول را پس بگیرد. به شــرطی که دراین بازی پیروز 
شود و مسابقه  تراکتور و شهرخودرو برنده نداشته باشد. اما 
اگر ذوب آهن بتواند فوالد را متوقف کند پرسپولیس قبل از 
انجام بازی روز جمعه مقابل نفت مسجد سلیمان می تواند 

شنل قهرمانی را بر دوش بیندازد.

برنامه بازی ها#
پنجشنبه 02/ 99/05

ماشین سازی تبریز - گل گهر سیرجان
شهرخودرو مشهد - تراکتور سازی تبریز

فوالد مبارکه سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان
پیکان تهران - پارس جنوبی جم

فوالد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
شاهین شهرداری  بوشهر - سایپا تهران

استقالل تهران - نساجی مازندران
جمعه 99/05/03

نفت مسجد سلیمان - پرسپولیس تهران

شاید پرسپولیس بدون بازی قهرمان شود

جنگ نایب قهرمانی در مشهد

بختیاری زاده: برای بردن تراکتور به اتحاد رسیده ایم
ورزش: سرمربی جدید شهر خودرو درباره تاثیر حواشی روز معارفه بر عملکرد این تیم 
در بازی قبل گفت: این حس را پیش از بازی و در حین بازی تااندازه ای داشتم که این 
مسئله می تواند روی بچه های تیم تأثیرگذاری منفی داشته است؛ البته چون تازه وارد 
مجموعه شده بودم خیلی کوتاه با بازیکنان تیم ارتباط برقرار کردم. سهراب بختیاری زاده 
گفت: تنها چیزی که می توانم قولش را بدهم این است که همه مجموعه به این باور و 
اتحاد رسیده ایم که با همه وجودمان برای بردن تراکتور تالش کنیم. بازیکنان شهر خودرو 
در این چند فصل ثابت کرده اند بازیکنان بزرگی هستند و ان شاء اهلل فردا این موضوع را 

نشان می دهند.

افزایش شانس میالن برای حفظ زالتان
ورزش: باشگاه میالن بامداد دیروز از تمدید دو ساله قرارداد استفانو پیولی سرمربی 
این تیم خبر داد، اتفاقی که تعدادی از ستاره های تیم از جمله زالتان ابراهیموویچ 
امیدوار به رخ دادنش بودند. میالن با هدایت پیولی از زمان سرگیری مسابقات لیگ 
9 بازی بدون شکست شامل هفت برد داشته و این تمدید قرارداد او به میالن امید 
تازه ای برای متقاعد کردن ایبرا 38 ســاله به ماندن در سن سیرو ایجاد کرده است، 
ایبرایی که در مصاحبه اخیر خود با ابراز نارضایتی از جایگاه و وضعیت باشگاه علناً 
گفت: با ادامه این وضعیت در روســونری نمی ماند، چون خودش را در سطح بازی 

در لیگ اروپا نمی بیند.

کول: گرین وود در سطح رونی است
ورزش: اسطوره باشگاه منچستریونایتد از مهاجم جوان شیاطین سرخ تمجید 
ویژه ای کرد. اندی کول در خصوص میســون گرینوود معتقد است: »گرین وود 
استعدادی خاص است. او رفته رفته بهتر هم خواهد شد. میسون توانایی گلزنی 
با هر دو پای خود را داشــته و به نظر من ظرفیت پشت ســر گذاشتن رشفورد 
و مارســیال را دارد. مطمئن نیستم البته او به این سرعت این کار را بکند، اما 
به ثمر رســاندن 17 گل در 18 سالگی فوق العاده است. زمانی که من در سن 
میسون بودم، حتی به تیم اصلی آرسنال نزدیک هم نبودم. گرین وود در سطح 

وین رونی است«.

امباپه: فصل آینده هم در پاریس خواهم بود
ورزش: ستاره فرانسوی تیم فوتبال پاری  سن  ژرمن گفت: فعالً برنامه ای برای ترک 
این تیم ندارد. کیلیان امباپه تأکید کرد: »من بازیکن پاری  ســن  ژرمن هســتم و 
می خواهم در ادامه این پروژه باشــگاه را همراهی کنم. بنابراین فصل آینده هم در 
پاریس خواهم بود و هدفم این است بیشترین تعداد جام ممکن را با این تیم کسب 
کنم. در سال چهارم پروژه باشگاه هستم. امسال برای ما سال مهمی است، چرا که 
امســال باشگاهمان 50 ساله می شود و همین طور برای هواداران و به همین دلیل 
من می خواهم با کسب بیشترین جام ممکن، این سال را به سالی یاد ماندنی تبدیل 

کنیم«.

ورزش: هافبک تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است: کسب 
چهارمین قهرمانی متوالی این تیم در تاریخ ماندگار خواهد 

بود.
کمال کامیابی نیا در گفت وگو با ســایت رســمی باشگاه 
پرسپولیس، درباره شرایط سرخپوشان در آستانه رسیدن 
به چهارمین قهرمانی متوالی لیگ برتر اظهار کرد: خدا را 
شکر که شــرایط خیلی خوبی داریم و در جدول هم در 
صــدر قرار گرفتیم. پس از آغاز دوباره بازی ها که به دلیل 
کرونا تعطیل شده بود، در چهار بازی 12 امتیاز گرفتیم و 

موقعیت خود را در صدر جدول تثبیت کردیم. 
وی درباره اینکه حس رســیدن به چهار قهرمانی متوالی 
در لیگ برتر چیست و او جزو هفت بازیکنی است که در 
تاریخ فوتبال ایران توانسته اند به چنین موفقیتی برسند 
افزود: واقعاً حس غیرقابل توصیفی دارد. ما هر سال جام 
را باالی سر بردیم برای هواداران تالش کردیم و خاطرات 
خیلی خوبی داریم. فکر می کنم فقط سپاهان بود که سه 
قهرمانی داشت، اما حاال این ما هستیم که چهار بار قهرمان 
می شویم. این مسئله در تاریخ فوتبال ایران ماندگار خواهد 

بود.

برانکو قهرمان شدن را به ما آموخت#
بازیکن شماره 11 تیم پرسپولیس در پاسخ به این 

سؤال که »همیشه می گویند حفظ قهرمانی از 
قهرمان شدن سخت تر است. رمز موفقیت 

پرسپولیس چه بود که توانست با انگیزه 
باال چهار قهرمانی متوالی بیاورد؟« 
گفــت: واقعاً همین اســت. اگر به 
گذشته فالش بک بزنیم می بینید 
که با آمدن آقای برانکو شخصیت 

تیمی پرسپولیس بسیار بهتر 
شــد و ما قهرمان شدن را یاد 
این  در  خوشبختانه  گرفتیم. 
ســال ها اســکلت اصلی تیم 
حفظ شــده و بازیکنان چند 

ســال اســت که کنار 
بــازی می کنند.  هم 
همین جا به جا نشدن 
زیــاد بازیکنان در این 

موضوع تأثیر زیادی داشت و از طرف دیگر بازیکنانی که 
بعداً به ما اضافه شدند خیلی خوب در شرایط تاکتیکی تیم 
جا افتادند. همه این مسائل دست به دست هم داد تا این 
اتفــاق بی نظیر رخ بدهد. البته من فقط نگران عدم ثبات 
مدیریت باشگاه هســتم و امیدوارم که در این زمینه هم 
به ثبات برسیم. خوشبختانه در این شرایط پرسپولیس راه 
خودش را پیدا کرده و با آمدن آقای گل محمدی می توانیم 
این موفقیت ها را ادامه دهیم. آقا یحیی خودش از جنس 
پرسپولیس است و در این تیم بازی کرده و بد و خوب این 
تیم را می داند. مطمئناً حرف های زیادی در لیگ ایران و 

لیگ قهرمانان آسیا خواهیم داشت.
کامیابی نیا در مورد بازی این هفته پرسپولیس مقابل نفت 
مسجدسلیمان و اینکه سرخپوشان تا به حال نتوانسته اند 
نفت مسجدســلیمان را در لیگ برتر شکست دهند و آیا 
جمعه شب این طلسم شکست خواهد شد گفت: امیدوارم 
این اتفاق رخ بدهد. ما بــرای این بازی برنامه ریزی خوبی 
داریم و کادر فنی قطعاً نفت مسجدسلیمان را آنالیز کرده 

است. 
کامیابی نیا در مورد اینکه شایعه برگزار نشدن جشن 
قهرمانی پرسپولیس مطرح شده است افزود: وقتی 
بازی ها برگزار می شود و در همه جای دنیا تیم های 
قهرمان جشــن می گیرند، چرا برای پرسپولیس 
نباید چنیــن اتفاقی رخ بدهد؟ االن به دلیل 
کرونا هواداران به ورزشــگاه نمی آیند 
و به نظرم ســازمان لیگ می تواند 
با یک برنامه ریزی خوب جشــن 
قهرمانی را برگــزار کند.  وی در 
مورد اینکه آیا عالوه بر قهرمانی 
در لیگ برتر، پرســپولیس به 
دنبال زدن رکوردهای جدید 
در فوتبال ایران خواهد بود یا 
خیر گفت: ما به دنبال رکورد 
زدن و رکــورد شکســتن 
نیســتیم، اما اگر همین 15 
امتیــاز باقی مانــده را 
بگیریم خود به خود 
را  رکوردهــا  همــه 

جابه جا می کنیم. 

ورزش: کاپیتان تیم ملی بســکتبال گفــت: تقریباً چهار 
ماه می شــود بسکتبال ما کامالً در تعطیلی قرار دارد و این 
تعطیلی به ضرر ما شده اســت. صمد نیکخواه  بهرامی در 
خصوص اینکه آیا برگزاری لیگ در شرایط کرونا تصمیمی 
منطقی است یا خیر اظهار کرد: خیلی مناسب نیست همه 
چیز را روی بالتکلیفی بگذاریم. بهتر است تصمیمی گرفته 
شود که همه از این بالتکلیفی در بیاییم، چرا که ممکن است 
این آثار بی برنامگی بعد از کرونا بیشتر به ما لطمه بزند. باید 

برنامه ریزی کنیم تا آسیب بیشتری به ما وارد نشود. 

کسر قرارداد#
نیکخواه  بهرامی در مورد اینکه آیا با کسر قرارداد بازیکنان 
در این شــرایط کرونا موافق است یا خیر گفت: به انصاف 
خود باشــگاه و اعضای هیئت مدیره آن ها بر می گردد؛ اگر 
این موضوع را برای خانواده خودشان می پسندند جای هیچ 

بحثی وجود ندارد، اما اگر برای خودشان این مسئله را اعمال 
نمی کنند دیگر به وجدان خودشان برمی گردد.

تعلیق المپیک #
وی درباره تعویق یکساله بازی های المپیک تصریح کرد: تعویق 
یکســاله المپیک به ضرر تیم ملی شــد چون پس از کسب 
سهمیه المپیک با شور و نشاطی که در بسکتبال ما ایجاد شده 
بود و همچنین لیگ خوب و بازیکنان آماده ای که داشــتیم 
با شــرایط بهتری برای المپیک خودمان را آماده می کردیم 
تا نتیجه ای خوب بگیریم که شرایط حاد کرونا سبب تعویق 
یکساله المپیک شد. البته خیلی هم نمی توان گفت این مسئله 
به ضرر مــا بوده چرا که با برنامه ریزی صحیح می توانیم این 

تهدید پیش رو را به یک فرصت خوب تبدیل کنیم.

جدایی از مهرام#
نیکخواه  بهرامی در خصوص اینکه برای فصل جاری هم در 
تیم مهرام حضور خواهد داشت یا خیر تصریح کرد: شرایطم 
متفاوت با سال گذشته است، هر چند تصمیم به بازی کردن 
نگرفته ام و به شــرایط مختلفی بســتگی دارد. با توجه به 
وضعیتی که مهرام دارد به طور حتم در این تیم نخواهم بود.

بی عالقگی باشگاه ها#
نیکخواه بهرامی ادامه داد: پتروشــیمی یک باشگاه دولتی 
اســت و قاعدتاً دوری آن ها از حضور در لیگ خارج از ذهن 
اســت. همچنین لیگ را بدون شهرداری گرگان نمی توان 
تصور کرد، زیرا یکی از جذابیت های بســکتبال در گرگان 
همین طرفداران هســتند. هنگامی که باشگاه ها تهدید به 
کناره گیری از لیگ می کنند باید یک کارشناس نظر بدهد 
فدراسیون ما در بحث لیگ چقدر موفق بوده که توانسته به 
عنوان محصول، طرفدار برای باشگاه و شرکت ها نظرات را 
به خود جلب کند. به طور حتم لیگ ما از لحاظ جذابیت و 
پرمخاطب بودن چندان موفق نبوده است که قاعدتاً باشگاه ها 

چنین صحبت هایی را مطرح می کنند. 

استفاده از مربیان خارجی #
کاپیتان تیم ملی بســکتبال با اشاره به اینکه فوتبال تافته 
جدا بافته نسبت به سایر رشته های ورزشی است گفت: تنها 
در فوتبال است که مسئوالن راحت می توانند مربی خارجی 
بیاورند تا او با دانشی که دارد شرایط فوتبال ما را بهتر کند. 
قاعدتاً با بودجه ای که فدراسیون بسکتبال دارد حضور مربی 
سطح باالی خارجی در کشور امری غیر ممکن است. صرفاً 
اگر دنبال این باشــیم تا روی به اســتفاده از مربیان درجه 
دوم یا سوم خارجی بیاوریم چندان عاقالنه نیست. مربیانی 
هستند که از سطح مربیان ما از لحاظ دانش باالتر هستند، 

اما چون توان مالی باالیی نداریم حضورشان منتفی است.

پوکر قهرمانی در تاریخ ماندگار خواهد شد

 کامیابی نیا: حرف های زیادی در آسیا خواهیم داشت
کاپیتان تیم ملی بسکتبال:

لیگ جذابیت نداشته که باشگاه ها تیمداری نمی کنند

امیرمحمد سلطان پور: امسال برای نخستین بار از سال 1956، 
جایزه توپ طال که مهم ترین جایزه انفرادی در جهان فوتبال است 
اهدا نخواهد شد. پاسکال فره مسئول مجله فرانس فوتبال در این 
باره می گوید: »ما احســاس می کنیم که در سال 2020 شرایط 
الزم برای برگزاری این مراسم و اهدای جایزه را نداریم. به نظر ما 
امسال با توجه به شرایطی که پیش آمد شبیه به یک سال فوتبالی 

معمولی نبود و نباید جایزه را نیز بدون توجه به آن اهدا کرد«.
بسیاری رابرت لواندوفسکی مهاجم گلزن بایرن مونیخ را به عنوان 
گزینه اصلی کســب این جایزه نام می بردند اما وقتی به شکلی 
دقیق تر به آمار بازیکنان مطرح فوتبال در فصلی که گذشت نگاه 
می کنیم این لیونل مسی بود که باید هفتمین توپ طالی خود را 
بدست می آورد و اختالفش را با کریستیانو رونالدو بیشتر می کرد. 
البته نباید فراموش کنیم کسب جام لیگ قهرمانان برای ستارگانی 
که به دنبال توپ طال هستند بسیار مهم و تأثیرگذار است اما در 
زیر به شکلی دقیق تر بهترین بازیکنان فوتبال در فصلی که گذشت 

را فقط از لحاظ آماری مورد بررسی قرار می دهیم:

1-لیونل مسی )بارسلونا(#
جای تعجب نیســت فوق ســتاره آرژانتینی امسال نیز از لحاظ 
آماری و امتیازهایی که مراکز جمع آوری و تحلیل آماری مسابقات 
فوتبال به بازیکنان می دهند، بهترین شده است. لیونل مسی در 
ســال 2020 آقای گل اللیگا شد، بیشترین تعداد پاس گل در 
تاریخ این لیگ در یک فصل را ثبت کرد و هیچ بازیکنی در این 
سال بیشتر از او در گلزنی و گلسازی موفق عمل نکرده است. او 
این شانس را داشت تا با موفقیت احتمالی در لیگ قهرمانان این 

فصل کسب جایزه توپ طال را قطعی کند.

2-کیلیان امباپه )پاری سن ژرمن(#
همــه این را باور دارند کیلیان امباپه در آینده نه چندان دور این 
جایزه را سرانجام تصاحب خواهد کرد. این ستاره جوان فرانسوی 

بدشانس بود که مسابقات لیگ دسته اول فرانسه نیمه تمام رها 
شد، اما او تا همان جای فصل نیز 12 گل و هشت پاس گل ثبت 
کرده بود و نباید فراموش کنیم که پاری نیز شــانس خوبی در 

کسب جام لیگ قهرمانان در این فصل دارد.

3-رابرت لواندوفسکی )بایرن مونیخ(#
هیچ شکی نیست مهاجم لهستانی می بایست یکی از گزینه های 
اصلی کسب توپ طالی امسال می بود. رابرت لواندوفسکی فقط 
پس از سرگیری مسابقات فوتبال، 21 گل به تنهایی به ثمر رسانده 
و با توجه به قهرمانی در بوندس لیگا و جام حذفی به همراه بایرن 
مونیخ، اگر می توانست به این تیم در کسب جام قهرمانان اروپا و 

سه گانه کمک کند، بدون شک برنده توپ طال می شد.

4-کریستیانو رونالدو )یوونتوس(#
با وجود اینکه این فوق ستاره پرتغالی در سال 2020 موفق 
به ثمر رســاندن 20 گل شــده، کمتر کســی شانس باالیی 
برای او در راه کســب توپ طال قائل بود. کریستیانو رونالدو 
نقــش ویژه ای در کمک به یوونتــوس برای قهرمانی مجدد 
در ســری آ بازی کرد اما شانس بانوی پیر برای موفقیت در 
اروپا با توجه به شکست در مقابل لیون در بازی رفت آنچنان 

مشخص نیست.

5-کوین دبروین )منچسترسیتی(#
او یک فصل فــوق العاده دیگر را در لیگ برتر انگلیس گذراند و 
بدون شک بهترین بازیکن این فصل مسابقات بوده است. کوین 

دبروین در آستانه ثبت رکورد تاریخی از لحاظ دادن پاس گل در 
لیگ برتر اســت و با توجه به شانس باالی سیتی در موفقیت در 
اروپا در این فصل می توانست امیدهای خاص خود را برای تصاحب 

کسب توپ طال داشته باشد.

6-انخل دی ماریا )پاری سن ژرمن(#
شــاید چون سن این وینگر آرژانتینی باال رفته توجه به کیفیت 
باالی او کم شده است، اما آنخل دی ماریا این فصل نیز نشان داد 
که یکی از بهترین بازیکنان قاره سبز است. او در فصل نیمه تمام 
فرانســه، هشت گل زد و 14 پاس گل داد تا یکی از بهترین های 

پاریسی ها و کل لیگ باشد.

7-دیمیتری پایه )المپیک مارسی(#
این هافبک فرانســوی آن قدر از لحاظ کیفی در سطح باالیی 
قــرار دارد که با وجــود رفتن او از ســال 2017 از لندن و 
باشــگاه وستهام، هنوز کسی نتوانسته بسیاری از آمارهای او 
در این باشگاه را بشــکند. دیمیتری پایه دوباره فصل بسیار 
خوبی را با مارسی پشت سر گذاشت و با 9 گل و چهار پاس 
گل نشــان داد هنوز در 32 سالگی نشانه ای برای افت در او 

دیده نمی شود.

8-یوسیپ ایلیچیچ )آتاالنتا(#
باشــگاه نه چندان معروف ایتالیایی فصل گذشــته فوتبال 
ایتالیــا را غافلگیر کــرد و این فصل کل اروپا را ســورپرایز 
کرده است. یوســیپ ایلیچیچ این فصل نیز در گلزنی برای 
تیمش بسیار موفق عمل کرده و از اصلی ترین دالیل موفقیت 
آتاالنتا در قرارگیری در جمع سه تیم برتر سری آ و صعود به 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بوده است. ایلیچیچ 32 
ساله می تواند در ادامه فصل حتی بیشتر از گذشته نامش را 

بر سر زبان ها بیندازد.

ورزش: آنالیــز عملکرد مربیان در لیگ نوزدهم بــه تفکیک تیم حاکی از این 
اســت که گل محمدی توانســته با انتقال به پرســپولیس عنوان بهترین را از 

کالدرون تصاحب کند.
لیگ نوزدهم آخرین روزهای خود را ســپری می کنــد و تنها پنج هفته از این 
مســابقات باقی مانده اســت. یکی از اتفاقات مهم فصل جاری جابه جایی مکرر 
مربیان در تیم های مختلف بود به طوری که حتی پرسپولیس به عنوان قهرمان 

و صدرنشین فصل جاری نیز از این تغییرات بی نصیب نماند.
مدارک و شواهد مختلف نشــان می دهد تغییرات مربیان صرفاً به خاطر نتایج 
ضعیف تیم ها نیست و عوامل دیگری از جمله مسائل مالی و حتی ویروس کرونا 

در این تغییرات مؤثر بوده است.  

30 مربی!#
به طور کلی تاکنــون بیش از 30 مربی مختلف در 16 تیم لیگ برتری حضور 
داشــته اند که یک عدد بســیار بزرگ برای لیگ ایران به شمار می رود. در این 
بین برخی از تیم ها از تغییرات خود نتایج خوبی کسب کردند اما برخی با وجود 
جابه جایی یک یا دو مربی، همچنان در وضعیت نامســاعدی به ســر می برند. 
تنها تیم هایی مانند ســپاهان، فوالد، و ســایپا تغییری روی نیمکت مربیگری 

تیم هایشان نداشته اند.
در ایــن گزارش قصد داریم عملکرد مربیان حاضــر در لیگ برتر را به تفکیک 
تیم هایشــان بررســی کنیم. در واقع عملکرد یحیی گل محمدی به طور مجزا 
در پرسپولیس و شــهرخودرو بررسی شده یا عملکرد عبداهلل ویسی در دو تیم 

شاهین و پیکان به صورت جداگانه آمده است.
یحیی گل محمدی که در شهرخودرو نتایج خوبی گرفته بود توانسته در پرسپولیس 
بهترین نتایج را کسب کند و درصدر بهترین مربیان فصل جاری قرار گیرد. یحیی که 
در دوره نخست مربیگری در پرسپولیس هم تا آستانه کسب جام پیش رفته بود، این 

بار هم استرس این را داشت که دوباره در آخرین لحظات موفقیت را از دست بدهد 
اما پیروزی مقابل فوالد تیم او را در جایگاهی قرار داد که حتی ممکن است پیش از 

بازی با نفت مسجدسلیمان نیز قهرمانی اش قطعی شود.

اگرچه کالدرون پرســپولیس را در صــدر جدول به یحیی گل محمدی تحویل 
داد اما او کار بسیار سختی داشت. حضور یک مربی ایرانی پس از پنج سال در 
جمع سرخ ها، اتفاقی بود که جدا از نام این مربی، خیلی مطلوب هواداران نبود. 
از طرف دیگر نوع جدایی گابریل کالدرون ســبب دلخوری بخشی از هواداران 
شــده بود که اگرچه ارتباطی به گل محمدی نداشــت اما می توانســت برای او 
نیز تبعات داشــته باشد. همچنین از همه مهم تر، پرسپولیسی ها با قرعه بسیار 
ســختی مواجه بودند که تیم کالــدرون را هم زمینگیر کرده بود و همین نکته 

آخری از هرچیز دیگری خطرناک تر جلوه می کرد.
او اگر چه بسیاری از بازی ها را اقتصادی برد اما توانست پرسپولیس را به خوبی 
به قهرمانی برســاند. در رده دوم این جدول گابریل کالدرون قرار گرفته اســت 
که از 16 بازی که روی نیمکت پرســپولیس بــوده میانگین امتیازی 2/12 را 

کسب کرده است. 
در تاریخ لیگ برتر بیشترین تعداد امتیازی که سرخپوشان در یک فصل کسب 
کردند، در لیگ شانزدهم بود که با 66 امتیاز قاطعانه قهرمان شدند. حاال شاید 
با کســب هشت امتیاز دیگر، شاگردان گل محمدی بتوانند از رکورد برانکو نیز 

عبور کنند و تاریخ ساز شوند.

استرا سوم#
در جایگاه سوم استراماچونی ایتالیایی قرار گرفته است. در 15 بازی که سرمربی 
اســتقالل بود با میانگین امتیازی 2/1 از هر بازی حتی  توانســت استقالل را 
به صدر جدول برســاند. محمود فکری، ســاکت الهامی، مجتبی سرآســیایی، 
رادولوویچ، مهدی تارتار، رســول خطیبی، عبداهلل ویسی، مجید جاللی، بهنام 
ســراج، رضا مهاجری، منصوریان، لوکابوناچیچ، هومن افاضلی، ابراهیم صادقی، 
فراز کمالوند، حســین فرکی، بگوویچ، شیخ الری و مهدی کریمیان به ترتیب 

در این جدول قرار می گیرند. 

دروازه بان تیم شهر خودرو مشهد، در استوری اینستاگرامی 
به شــایعاتی که به تازگی در خصوص او مطرح می شود 
به صورت غیرمستقیم پاســخ داد. پس از آنکه با تصمیم 
فرهاد مجیدی »محمد دانشــگر« به دلیل بی انضباطی از 
تمرین استقالل اخراج شد، برخی از کانال های هواداری در 
شبکه های اجتماعی، نفوذ مهدی رحمتی را در این قضیه 
دخیل دانستند؛ شایعه ای که رحمتی در استوری خود با 
جمله »سکوت قدرتمندترین فریاد است« به آن واکنش 

نشان داده است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پستی اینستاگرامی از دیدار 
با حمیدرضا استیلی سرمربی تیم ملی زیر 23 ساله های ایران 

خبر داد. 
دراگان اســکوچیچ در پســت خود با انتشار عکسی به همراه 
حمید استیلی که عالوه بر سرمربیگری تیم ملی زیر 23 سال 
عضو کمیته فنی فدراســیون نیز هست و البته در این عکس 
تغییر ظاهر چشمگیری نیز با تراشیدن سرش داشته می گوید 
صحبت های ســازنده ای بین این دو در مورد بازیکنان جوان 

فوتبال ایران برقرار شده است.

دراگان اسکوچیچمهدی رحمتی
این صفحه مشــهور هواداری باشگاه تاتنهام انگلیس، در 
توییتی به قرارگیری مجدد این باشــگاه باالتر از رقیب و 
دشمن همیشگی یعنی آرسنال در جدول واکنش نشان 
داده اســت. آرســنالی ها برای ســال های متمادی باالتر 
از تاتنهــام در جدول قرار می گرفتنــد و حتی یک روز را 
برای تمسخر حریف نام گذاری کرده بودند، اما این صفحه 
هــواداری می گوید حاال که برای چهارمین ســال پیاپی 
تاتنهام باالتر از آرســنال قرار می گیرد باید حاال آن ها به 

دنبال راهی برای تمسخر توپچی ها باشند.

حســاب توییتر باشــگاه لیورپول انگلیــس، مانند تمامی 
هــواداران این تیــم در سرتاســر جهان دیروز ســر از پا 

نمی شناخت. 
قرمزهــا دیروز در بــازی خانگی خــود در آنفیلد در هفته 
سی وهفتم و لیگ برتر و در حالی که قهرمانی خود را پیش 
از این قطعی کرده بودند مراســم بــاال بردن جام را ترتیب 
دادند که پس از 30 ســال طعم ویژه ای برایشــان داشت. 
توییتر لیورپول هم با چندین پوستر و کلیپ به این مراسم 

پرداخته است.

باشگاه لیورپولکارتیِلج ِفری َکپِتن

ضد  حمله

 هافبک پیشین پرسپولیس 
به شهرداری بوشهر پیوست

ورزش: بازیکن پیشین تیم های فوتبال پرسپولیس، سپیدرود رشت و ملوان 
بندرانزلی با باشــگاه شاهین شهرداری بوشهر قرارداد بست. شهاب کرمی 
هافبک پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با عقد قراردادی تا پایان لیگ نوزدهم 
به شــاهین شهرداری بوشهر پیوســت. کرمی که سابقه بازی در تیم های 
سپیدرود رشــت، ملوان بندرانزلی و فوالد خوزســتان را در کارنامه دارد، 

به عنوان بازیکن آزاد با باشگاه بوشهری قرارداد بسته است.

 قرارداد ۸ میلیاردی استقالل 
با یک شرکت تولیدی پوشاک

ورزش: به نقل از سایت رســمی باشگاه استقالل قرارداد همکاری 
باشــگاه اســتقالل با خانه مــد راد دیروز میان احمد ســعادتمند 
مدیرعامل باشــگاه اســتقالل و امیرعلوی مدیرعامل این شرکت به 
امضا رســید. ارزش این قرارداد 8 میلیارد تومان اســت و براساس 
آن کت وشــلوار، پیراهن،  کفش، کمربند، ســاک ورزشی و حوله با 
باالترین کیفیت ممکن به صورت متحدالشــکل به مدت یک ســال 
در اختیــار بازیکنان و کادر فنی قرار می گیــرد. خانه مد راد یکی 
از برندهای ایرانی اســت که تعدادی از ستاره های سینما نیز با آن 

قرارداد دارند.

 آخرین مهلت اعالم فهرست تیم ها 
در لیگ قهرمانان آسیا

ورزش: به نقل از الرأی، لیگ قهرمانان آســیا در فصل 2019-2020 به 
خاطر شیوع ویروس کرونا پس از برگزاری دو هفته از مرحله گروهی تعطیل 
شد. AFC سرانجام پس از کش و قوس های زیاد تصمیم گرفت ادامه این 

رقابت ها را از 13 سپتامبر تا 3 اکتبر برگزار کند.
ایــن بازی ها به صورت تــک بازی و به میزبانی قطر برگزار خواهد شــد. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اکنون اعالم کرد تیم های حاضر در فصل جاری 
لیگ قهرمانان آسیا تا 9 شهریور فرصت دارند فهرست جدید بازیکنان خود 

را برای ادامه این رقابت ها اعالم کنند.

طلب پانادیچ از پدیده، دردسر شهرخودرو!
ورزش:آندری پانادیچ، مربی ســابق تیم پدیده خراسا ن در لیگ برتر 
هفدهــم، به خاطر طلب 30 هــزار دالری خــود از آن دوران، علیه 
شــهرخودرو به فیفا شکایت کرده اســت و کمیته حل اختالف فیفا، 
با بســتن یک پنجره نقل و انتقاالت شــهرخودرو به نماینده خراسان 
فرصت یک ماهه داده اســت تا این پــول را پرداخت کند. فیفا اعالم 
کرده اســت در صورتی که این پول پرداخت نشــود، شــهرخودرو با 
جریمه ای ســنگین تر روبه رو خواهدشــد و 3 پنجره نقل و انتقاالتی 
این تیم بســته خواهدشد.گفتنی اســت مبلغ بدهی به انضمام هزینه 
دادرســی، تنها 35 هزار دالر اســت که در مقایســه با سایر تیم های 
لیگ برتری رقم آنچنانی محســوب نمی شود و بعید است که خطری 

شهرخودرو را تهدید کند.

فکری: هر نتیجه ای برابر استقالل بگیریم 
خوشحال می شوم

ورزش: محمود فکری در نشســت خبری پیش از بازی با اســتقالل 
اظهــار کرد: فکر می کنم این بازی دیداری اســت کــه جای بزرگان 
اســتقالل مانند منصور خان پورحیدری، ناصر حجازی و غالمحسین 
خــان مظلومی خالی اســت. افــرادی که پــس از این همه ســال 
حرص وجوش خوردن باید به ورزشــگاه می آمدنــد و با خیال راحت 
دیدار شاگردانشــان  را می دیدند. ســرمربی تیم نساجی تصریح کرد: 
دیدار با اســتقالل برای ما یک بازی خانوادگی است شاید شخص من 
هر نتیجه ای در این دیدار رقم بخورد خوشــحال شــوم. امیدوارم به 
دور از مسائل حاشیه ای مشکل خاصی ایجاد نشود و هر دو تیم بازی 

خوبی ارائه بدهند.

واکنش باشگاه تراکتور به مذاکره با برانکو
ورزش: مدیــر روابط عمومی باشــگاه تراکتور به بحــث مذاکره این 
باشــگاه بــا برانکو ایوانکوویچ بــرای فصل آینده واکنش نشــان داد. 
کریم جمالی در گفت و گو با فارس، درباره اینکه آیا باشــگاه تراکتور 
مذاکره ای با برانکو ایوانکوویچ برای حضور وی در این تیم برای فصل 
آینده داشــته است اظهار کرد: من این موضوع را تکذیب می کنم زیرا 
باشگاه تراکتور قرارداد ساکت الهامی را برای فصل آینده تمدید کرده 

و وی در لیگ بیستم هم سرمربی ماست.

ترابی: جدایی؟ فعالً خیلی زود است!
ورزش: مهدی ترابی، هافبک پرسپولیس در گفت وگو با »ورزش سه« 
درباره شرایطش برای فصل آینده اظهار کرد: فعاًل زود است بخواهیم 
درباره ماندن یا رفتن حرف بزنیم. به هر حال همه چیز برمی گردد به 
رفتار و صحبت هایی که در آن برهه باشــگاه خواهد کرد. ببینیم اصاًل 
باشگاه چه برنامه ای برای سال آینده دارد. بعد ان شاءاهلل یک تصمیم 
خوبی می گیریــم که هیچ طرفی ضرر نکند. امیدوارم بهترین تصمیم 
گرفته شــود ولی خب زود اســت برای این حرف ها. فعاًل نمی خواهم 
دربــاره ماندن یا رفتنم صحبت کنم. به نظرم خیلی حرفه ای نیســت 
چون بازی های لیگ هنــوز باقی مانده و چند بازی هم از جام حذفی 

مانده است. 

منهای فوتبال

هفته بیست و ششم لیگ برتر ایران
شهرخودرو - تراکتور

    پنجشنبه 2 مرداد - 20:15 از شبکه ورزش

هفته بیست و ششم لیگ برتر ایران
نفت مسجد سلیمان - پرسپولیس

   جمعه 3 مرداد - 23:45 از شبکه سه

هفته بیست و ششم لیگ برتر ایران
استقالل - نساجی

    پنجشنبه 2 مرداد - 21:00 از شبکه سه

ورزش در سیما

AFC درآمدزایی خوب از جیب
ماجرای کمک هزینه کنفدراســیون فوتبال آسیا به باشگاه های 
 AFC.حاضر در لیگ قهرمانان آســیا را باید به فال نیک گرفت
در راستای حمایت از باشــگاه های فوتبال در ایام کرونا تصمیم 
گرفــت برای حضور همه تیم ها در قطر و برگزاری جامع بازی ها 
به میزبانی این کشور به حساب هر یک از تیم ها مبلغ 160 هزار 
دالر واریز کند که این رقم با احتســاب نرخ امروز دالر در کشور 
بــه رقمی بیش از 3/5 میلیارد تومان می رســد که در نوع خود 
می تواند هزینه های جاری یک تیم بــرای اقامتی چند روزه در 

دوحه قطر را فراهم آورد.
به نوشــته رسانه های خبری 100 هزار دالر این مبلغ به واسطه 
هزینه اقامت تیم ها در قطر به آن ها تعلق گرفته و 60 هزار دالر 
برای حمل و ترانسفر به این کشور که به نظر می آید تیم ها هیچ 
مشــکلی برای حضوری طوالنی در این کشــور ندارند، از طرفی 
تیم ها در جریان برگزاری این بازی ها نیز درآمدهای مشــخصی 
نیــز دارند که از جملــه آن ها می توان به پــاداش کمیته لیگ 
قهرمانان آسیا اشاره کرد که هر باشگاهی به واسطه نتیجه ای که 

بدست می آورد مبلغی را به دالر پاداش می گیرد.
مشکالت اقتصادی و بحران های ناشی از شیوع کرونا این روزها 
شامل حال همه باشــگاه های فوتبال شده است اما بدون تردید 
کمک قابل توجه AFC هم می تواند بســیاری از مشکالت مالی 

این تیم ها را برای حضور در مسابقات قطر برطرف سازد.
مثاًل به گفته برخی کارشناســان، مدیران اقتصادی شهرخودرو 
می توانند با کمی تیزهوشــی و فکر اقتصــادی از درآمد حاصله 
از حضــور در لیگ قهرمانان بهترین اســتفاده را ببرند و جدا از 
برطرف کردن مشــکالت فعلی برخی از تفکرات هزینه دار خود 
بــرای فصل آینده را نیز از این محــل انجام دهند تا به نوعی از 
ســایر رقبا جلوتر بیفتند. در این بین بایــد انگیزه تیم ها برای 
کســب درآمد بیشــتر با هر برد هم اشــاره کرد. برای تیم های 
خصوصی چون شــهرخودرو و تیم های بدهکاری چون استقالل 
و پرســپولیس البته این بهترین فرصت اســت تا بتوانند درآمد 
خوبی داشته باشند و سر و سامانی به وضعیت مالی خود دهند.

هندبال ایران نیازمند کی روش یا والسکو
ورزش: کاپیتان تیم ملی هندبال معتقد اســت: این رشته برای 

پیشرفت نیاز به یک مربی مثل کی روش یا والسکو دارد. 
اهلل کرم اســتکی، کاپیتان تیــم ملی هندبال کــه البته چندی 
پیش خداحافظی خود را از بازی های ملی اعالم کرده مشــکل 
بزرگ هندبال ایران را نداشتن یک سرمربی بین المللی و بزرگ 
می داند. اســتکی در ایــن باره به فارس می گویــد: »ما هم اگر 
بخواهیــم از تمام ظرفیت موجود بازیکنان اســتفاده کنیم نیاز 
داریــم یک مربی درجه یک خارجی داشــته باشــیم که بتواند 
هندبال ایران را متحول کند و به نوعی به آن شــوک وارد کند. 
تیم ملی هندبال ایران به یــک مربی مانند کی روش در فوتبال 
یا والســکو در والیبال نیاز دارد. ضمن اینکــه ما نیاز داریم که 

ترسمان از رویارویی با تیم های بزرگ جهان از بین برود«.

پاسور 45 ساله والیبال، کرونا را شکست داد
ورزش: از چندی قبل تیم والیبال ســایپا که تمرینات خود را زیر 
نظر مصطفی کارخانه آغاز کرده بود، با چند مورد تست مثبت کرونا 
مواجه شــد. نه تنها سرمربی این تیم بلکه امیر حسینی، کاپیتان و 
پاسور باتجربه نارنجی پوشان هم در هفته های اخیر با کرونا دست و 

پنجه نرم می کردند.
حســینی 45 ساله که همچنان با انگیزه به بازی در لیگ برتر ادامه 
می دهد و مســن ترین بازیکن لیگ هم به حساب می آید، چند روز 
پس از بســتری از بیمارستان حاال با بهبودی نسبی مرخص شده و 

به خانه برگشته است.

لیگ برتر والیبال ناگهان 14 تیمی شد!
ورزش: در حالی که رئیس فدراسیون والیبال اعالم کرده بود به دلیل 
برنامه های تیم ملی از ابتدای سال 1400 نهایتا12ً تیم در لیگ برتر 
ســال 99 شرکت می کنند، اما به نظر می رسد تعداد تیم ها به عدد 

14 رسیده است.
میالد تقوی، دبیر فدراسیون والیبال دراین باره گفت: تاکنون حضور 
12 تیم قطعی شــده و دو تیم دیگر هــم قطعاً به این جمع اضافه 
می شوند. بندی در آیین نامه داریم که در شرایط ویژه می توانیم لیگ 
را با 14 تیم برگزار کنیم. لیگ سال قبل 13 تیمی بود و هیچ تیمی 
به خاطر کرونا سقوط نکرد؛ در حالی که چند تیم از لیگ دسته اول 

صعود کردند. این یک شرایط ویژه را برای ما رقم زد. 

میراسماعیلی: زوایای پنهان پرونده جودو را 
بازگو خواهم کرد

ورزش: رئیس فدراسیون جودو با اشاره به پرونده تعلیق جودو ایران 
در دادگاه CAS گفت: این پرونده زوایای پنهانی دارد که همه آن ها را 

در یک کنفرانس خبری برای مردم کشور بازگو خواهم کرد.
آرش میراسماعیلی اظهار کرد: جلسه رسیدگی به شکایت ایران در 
دادگاه CAS، بیســت و ششم شهریورماه برگزار خواهد شد. جلسه 
دادگاه قرار بود 20 فروردین  ماه برگزار شود که به علت شیوع کرونا 

به تعویق افتاد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه شرایط حضور ما در سوئیس سخت 
شده، CAS تمایل به برگزاری جلسه دادگاه به  صورت غیرحضوری 

دارد که فدراسیون با آن مخالفت کرد.

کوچ شمشیرباز المپیکی به روستا
ورزش: مجتبی عابدینی که با تیم ملی شمشــیربازی اســلحه 
ســابر ســهمیه حضور در المپیک توکیو را بدست آورده با بیان 
اینکه از چهار ماه پیش به روســتای شورمســت رفته و در آنجا 
پیگیر تمریناتش اســت گفت: در تهران بهانــه ای برای ماندن 
نداشتم، اردویی نیست که ملزم به حضور در آن باشم، به غیر از 
تمرین و حضور در مسابقات شغلی ندارم که درگیرش باشم. به 
همین دلیل به روســتای پدری ام آمدم تا در فضای سالِم اینجا 

تمرینات شخصی هم داشته باشم.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

بررسی آماری بازیکنانی که می توانستند توپ طال بگیرند

پریدن هفتمین جایزه مسی و نفس راحت رونالدو!
بهترین مربیان از نظر جمع آوری امتیاز

»یحیی« شاگرد اول لیگ نوزدهم
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

نوید محمودی: 
 در شرایط فعلی 

چاره ای جز اکران آنالین نیست
ایســنا: نوید محمودی 
می گویــد: آنچه در اکران 
»شنای پروانه« و »خوب، 
بد، جلف2: ارتش سری« 
اتفاق افتــاد که اتفاقاً هر 
دو فیلم های بزرگی برای 
جــذب مخاطــب بودند، 

نشان داد در شرایط فعلی چاره ای جز اکران آنالین نیست.
کارگردان فیلم ســینمایی »هفت و نیم« که قرار است فیلم خود را 
از هشــتم مرداد ماه به صورت آنالین اکران کند، در پاسخ به اینکه 
با توجه به فعالیت ســینماها چرا تصمیم به اکران آنالین گرفته که 
ریسک کپی شــدن فیلم هم وجود دارد، بیان کرد:  سینما باز است، 

ولی عماًل مخاطبی ندارد. 
به تازگی شنیدم گفته شد هیچ وقت در این روزها )پس از بازگشایی 
سینماها( ســالن ها به نصف ظرفیت خود هم نرسیدند، برای همین 
احســاس می کنم باید این روزها را با چنیــن تصمیم هایی گذراند، 
چون اگر می خواهید مخاطب فیلم شما را ببیند باید راهی پیدا کنید 

و اکران آنالین برای پیدا کردن مخاطب راه خوبی است.
محمــودی ادامه داد: مهم تر از همه این ها باید بگویم یکی از دالیلی 
که به اکران آنالین فکر می کنیم برای این است که چاره ای جز این 
نیســت، چون دو فیلم »شــنای پروانه« و »خوب، بد، جلف2: ارتش 
سری« را اکران کردیم، دو فیلمی که برای جذب مخاطب فیلم های 
بســیار بزرگی بودند، اما در عمل دیدیم ایــن اتفاق نیفتاد. بنابراین 
راهی که فیلم های »خروج« و »طال« شــروع کردنــد را باید ادامه 

دهیم.
وی افزود: اما اینکه متأســفانه فیلم قاچاق می شود و دو، سه ساعت 
پــس از اکران در کانال هــای تلگرامی دیده می شــود، نکته منفی 
ماجراســت که نمی دانم چه باید کرد؛ چرا کــه هنرمندان در قبال 
آن نه مســئولیتی دارند و نه وظیفه ای بر دوششــان است. طبیعتاً 
مجموعــه ای داریم که باید جلــو این قاچاق ها را بگیــرد، این هم 
البته حرفی تکراری اســت و تا روزی که کپی رایت نداشــته باشیم 
باز هم می گوییم و می شــنویم، ولی تنها چیزی که می توانم بگویم 
این اســت که آن عزیزانــی که فیلم را قاچــاق می بینند بدانند که 
صاحبان فیلم رضایت ندارند و این حق الناســی بر گردن آن هاست. 
این یک دزدی اســت و اگــر بتوانیم با پیگیــری و حل کردن این 
 مسئله توسط مسئوالن مربوط، از این ماجرا عبور کنیم، اتفاق بهتری 

می افتد. 

فریدون جیرانی: 
 سینمای حادثه ای پس از انقالب اسالمی

در خلق »قهرمان« موفق بوده است
ســینمای  تســنیم: 
از  یکــی  حادثــه ای 
ژانرهــای  جذاب تریــن 
سینماســت کــه پس از 
جان  اســالمی  انقــالب 
گرفت و بــه مرور پس از 
پایان جنــگ و در اواخر 

دهه ۷۰ کمرنگ شــد. این ژانر در خلق قهرمان بیشــترین ظرفیت 
را دارد.

جیرانــی درباره اینکه چــرا قهرمان ها در این ســینما به وفور دیده 
می شــدند، بیان کرد: در جامعه آن ســال ها تازه انقالب شده بود و 
با وجود جنگ، در کشــور روحیه امیدواری وجود داشت و نشاط آن 
موجب شــده بود تا »قهرمان« در ایران ایجاد و ســینمای قهرمانی 
در ژانــر حادثه ای و جنگی پدیدار شــود. پس از جنــگ و تا اوایل 
دهه ۷۰ بــه دلیل تغییراتی که در کشــور و جامعــه رخ داد، فضا 
بازتر شــد و در کنار فیلم های حادثــه ای ملودرام های اجتماعی نیز 
بیشــتر شــدند و در نتیجه تم فیلم ها هم تغییر کرد و قهرمان های 
متفاوتی در ســینما ظهور کردند. فیلم های »دندان مار«، »عروس« 
 و »هامــون« همــه محصــول دوره پــس از اتمام جنــگ به بعد 

هستند.
کارگردان »مرگ تدریجی یک رؤیا« در پاسخ به این پرسش که چرا 
سینمای امروز ایران کمتر قهرمان دارد، پاسخ داد: قهرمان محصول 
جامعه امیدوار اســت، متأســفانه امروز جامعه افســرده شده و این 
افســردگی هر وقت در جامعه باشد، سینمای آن نیز بالتبع در تولید 
قهرمان کم کار می شود. جامعه افسرده، قهرمان بیرون نمی دهد، مگر 
آنکه تب و تابی در کشــور رخ دهد که امیدواری ایجاد شــود و در 

نتیجه قهرمان پدیدار شود. 
مثاًل فردا اگر واکســن کرونا کشف شــود یا قیمت دالر پایین بیاید 
و تورم در کشــور کنترل شــود، فضای جامعه کمی بهتر می شود و 
نشــاط به جامعه برمی گردد و در چنین زمانی سینمای قهرمانی نیز 
می تواند رخ نمایی کند. بــه نظر من قهرمان محصول جامعه و تفکر 

جمعی جامعه است.
کارگردان »پارک وی«  در پاســخ به این پرســش که از دیگر عللی 
که موجب شــده اســت تا ســینمای قهرمانی و حادثه ای کمرنگ 
شــود، بیان کرد: »از دالیل دیگر اینکه سینمای حادثه ای اکنون در 
کشــور ما کمرنگ شده است. تنها شرایط جامعه نیست بلکه مسائل 
اقتصادی سینما نیز تأثیرگذار اســت. در شرایط فعلی ساخت فیلم 
حادثه ای مانند ســناتور بسیار گران تر از زمانی است که ساخته شده 
بود، به خصــوص به خاطر آنکه باید از تکنیک های جدید اســتفاده 
کند تا جذابیت الزم را داشــته باشــد و این هزینه بسیار زیادی را 
با خود می آورد؛ بنابراین این ســبک از سینما را به نظرم تنها دولت 

می تواند بسازد«.
به نظر می رســد سینمای حادثه ای در ســال های اخیر و با توجه به 
گرانی شــدیدی که در صنعت سینما حاکم شده است، منتظر توجه 

بیشتر دولت و سازمان سینمایی است. 
بهتر اســت نهادهای مرتبط با دولت ماننــد فارابی به جای وام های 
کوچکی که با آن تله فیلم هم نمی شــود ســاخت، به فکر ســاخت 
فیلم های حادثــه ای و قهرمانی باشــد؛ بدون اینکــه منتظر ایجاد 
تب و تاب و اتفاق نشــاط آوری در جامعه باشــد. این گونه سینمای 
حادثــه ای و قهرمان محور بار دیگر جان می گیرد و ضمن احترام به 
ســلیقه مخاطبان این ژانر سینمایی، شــاهد امیدآفرینی در جامعه 

خواهیم بود.

 سیما و ســینما/ زهره کهندل همان طور 
کــه پیش بینی می شــد ســریال»آقازاده« با 
پرداختن به موضوعی حساس و عبور از برخی 
خط قرمزها، ســر و صدای زیــادی به پا کرد. 
نخســتین قســمت این ســریال تازه نفس در 
شــبکه نمایش خانگی، شروعی طوفانی داشت 
و با روایت معکوس، گره های جنایی و سیاسی 
را در قصــه اصلی انداخت تا در قســمت های 
بعدی بازشان کند. داستان آقازاده، قصه دوئل 
»آقازاده های خوب« و »آقازاده های بد« است. 
در جایی زندگی الکچری و فاســد آقازاده های 
بد را نشان می دهد که دستشان به خون آلوده 
اســت و در جایــی هم زندگی ســاده و تمیز 
آقازاده های خوب. عده ای همزمانی پخش این 
ســریال را با آغاز برخورد جــدی قوه قضائیه 
با دانه درشــت های فســاد اقتصــادی به فال 
نیک گرفتند و این ســریال را آغازگر جریانی 

اثربخش و دغدغه مند برشمردند.
این ســریال که ایده حامد عنقا، نویســنده و 
تهیه کننده ســریال های تلویزیونی اســت، با 
حمایــت ســازمان فرهنگی و هنــری »اوج« 
ساخته شده اســت. عنقا پس از تجربه نسبتاً 
موفق »قلب یخی« در شــبکه نمایش خانگی 
و پیــدا کــردن یــک هم تیمی خــوب برای 
کارگردانــی به نام بهرنــگ توفیقی در تجربه 
ســاخت ســریال های تلویزیونــی »پــدر« و 
»انقــالب زیبا«، شــیوه جــذب مخاطب را با 
روایتی جذاب یاد گرفته اســت و در »آقازاده« 
دست روی ســوژه ای گذاشته که در سال های 
اخیر خبرساز شده اســت. زندگی الکچری و 
پر از فســاد مالــی و بی اخالقی ژن های خوب 
که هم به رانت های اطالعاتی دسترسی دارند 
و هــم به پول بیت المــال و البته پدرهایی که 
در زمان گرفتار شدن آقازاده هایشان مثل آب 
خوردن می توانند به دادشــان برســند. شاید 
قضاوت کــردن درباره »آقازاده« با  گذشــت 
پنج قسمت از این ســریال 24 قسمتی کمی 
زود باشد، اما می توان گفت این سوژه حساس 
و ملتهــب در کنار شــیوه روایــت معکوس، 
موســیقی پرحجم، قصه جنایی و سیاسی آن، 
معرفی یک چهره جدید بــه عنوان نقش اول 
زن )پردیــس پورعابدینی( و موارد دیگر، قرار 
اســت ســریالی متفاوت تر از آنچه این روزها 
در شــبکه نمایش خانگی و وی او دی ها مرسوم 

شده، پیش روی مخاطب قرار بدهد. 

روایتی هنرمندانه در دل قصه ای #
جذاب

در این ســریال بازیگرانی همچون امیرآقایی، 
امین تارخ، نیکی کریمــی، امین حیایی، ثریا 

قاسمی،  ســینا مهراد، محمدمهدی سلطانی، 
جمشید هاشــم پور و... نقش آفرینی می کنند. 
کاوه خداشــناس، یکی از بازیگران مکمل این 
سریال است که نقش همکار »حامد« را برای 
رو شدن فسادهای »نیما بحری« ایفا می کند. 
او درباره اضافه شــدنش به پروژه »آقازاده« به 
خبرنگار ما می گوید: مــن پیش از این تجربه 
همــکاری با حامد عنقا و بهرنگ توفیقی را در 
سریال »پدر« داشــتم که تجربه بسیار خوبی 
بود و مورد اســتقبال مردم قرار گرفت. عالوه 
بر قصه جذاب و فیلم نامه بســیار خوب سریال 
»آقازاده« تجربه همکاری با یک تیم با اخالق 
و حرفه ای هم برای ورود بــه این پروژه برایم 
انگیزه بخش بــود. بهرنگ توفیقــی به عنوان 
کارگــردان و حامد عنقا در مقام نویســنده و 
تهیه کننده، رابطه دوســتانه و محترمانه ای با 

همه اعضای گروه دارند. 
وی با بیــان اینکه فیلم نامه هــای حامد عنقا، 
کشــش و جذابیت زیــادی دارد و این موجب 
همراهی بیننده در قسمت های بعدی می شود، 
اضافه می کند: ســطح باالی کیفــی تولیدات 
مشــترک بهرنگ توفیقی و حامــد عنقا ثابت 
شده اســت، چه در روایت قصه، چه در تولید 
و چه در گردهــم آوردن گروه خوب. در واقع 
پیــش از اینکه به این پــروژه ورود پیدا کنم، 
می دانســتم با یک گروه بسیار قوی و حرفه ای 

روبه رو هســتم که کار را بــرای من به عنوان 
بازیگر آسان می کند.

وی با بیان اینکه سریال »آقازاده« برای شبکه 
نمایش خانگی بود و  نســبت به ســریال های 
تلویزیونــی از نظر موضوعــی محدودیت های 
کمتری داشــت و از خط قرمزهای بیشــتری 
عبور می کرد، خاطرنشــان می کند: فضای کار 
کردن در ســریال های شــبکه نمایش خانگی 
نســبتاً بازتر اســت، هم در روایــت قصه، هم 
در شــخصیت پردازی و ســایر مــوارد. برخی 
از شــخصیت های اصلی فیلــم، چارچوب های 
مرسومی که در ســریال های تلویزیونی وجود 
دارد را شکســته بودند و تیم تولید دست روی 
مسائل حساســی گذاشــته بود. چون روایت 

قصه متفاوت و به شــیوه معکــوس بود، روند 
شــخصیت پردازی ها هم متفاوت تر و جذاب تر 
می شــد. همه این ها دســت به دست هم داد 
تا فضای جذاب تری به کار ببخشــد. به نظرم 
»آقــازاده« تاکنــون خیلی خــوب جلو رفته 
اســت و از این به بعد هم قصه اش جذاب تر و 

هیجان انگیزتر می شود.

تالشی شریف در عرصه سریال سازی#
خداشناس، با اشاره به بازخوردهای این سریال 
از ســوی مخاطبان می گوید: آقای عنقا گفته 
بود این ســریال قرار اســت خواب را از چشم 
مــردم و مســئوالن بگیرد و آن ها را نســبت 
به پشــت پرده فســادهای اقتصادی، بیدار و 
هوشــیار کند. به نظرم وظیفه رسانه این است 
که چنین قصه هایــی را تعریف کند و در دل 
این قصه ها حــرف دل مــردم و مخاطبان را 
بزند. »آقازاده« توانســته این کار را با قصه ای 
پر فراز و نشــیب انجام دهــد و درباره یکی از 
 مهم ترین معضالت جامعه امروز ما با جسارت 

صحبت کند. 
وی معتقد است: این سریال برای روایت معضلی 
جدی، هنرمندانه ترین شکل را انتخاب کرده است، 
به طوری که با هوشمندی، درباره فسادهای پشت 
پرده فروش آثار هنرهای تجسمی حرف می زند. 
همه این ها نشــان می دهد که طراح قصه و گروه 

نویسنده سعی کرده اند که به شیوه ای هنرمندانه، 
این موضوعات را مطرح کنند. 

این بازیگر می گوید: »آقازاده« مســیر را برای 
طرح مشــکالت اجتماعی کشور و بیان فسادها 
در قالب ســریال بــاز کرده اســت و امیدوارم 
شــرایطی فراهم شــود که دیگر فیلم ســازان 
هم مشــکالت جامعه را چه خوشــایند و چه 

ناخوشایند، مطرح کنند.
وی درباره اینکه پیش بینی می شــد این سریال 
با حواشــی زیادی پس از نمایش روبه رو شود، 
یادآور می شــود: با آگاهی از این مسائل، بازی 
در این ســریال را پذیرفتم و همه می دانستیم 
قرار است در چه پروژه ای بازی کنیم. امیدوارم 
هر چه سریال پیش می رود، مخاطبان از دیدن 
دوئل آقازاده های خوب و بد، بیشتر لذت ببرند. 
گروه طراح و نویسنده کار، سلیقه مخاطب را به 
خوبی می شناســند و گروه تولید آن قدر کاربلد 
هستند که روایت شسته رفته ای را داشته باشند. 
ایــن بازیگر ســینما و تلویزیون خاطرنشــان 
می کند: من به عنوان عضو کوچکی از »آقازاده« 
که نقش مکمل داشــتم می دیدم که بچه های 
گروه چقدر توان و انرژی پای کار گذاشــتند و 
تمام روزهای سختی که ســایه سنگین کرونا 
وجود داشــت، این گروه کار می کرد تا پروژه به 
پخش برسد. هنوز هم گروه در شرایط بحرانی 
کرونا، دارند کار می کنند تا قسمت های پایانی 
را ضبط کنند. لوکیشــن های متفاوت و شرایط 
سخت فیلم برداری، موجب خستگی گروه نشد 

و با تمام توان کار را انجام دادند. 
وی معتقد اســت: بهرنگ توفیقی و حامد عنقا 
در بازیگردانی و انتخاب بازیگران بسیار کاربلد 
هســتند و با جمع کردن گروهــی از بازیگران 
سرشناس سینمایی، تلویزیونی و معرفی چهره 
جدیدی از صحنه تئاتر، بازی های یکدستی را از 

هنرپیشه ها گرفته اند. 
ایــن بازیگر تأکید می کند: کارگــردان این اثر، 
آدم حواس جمعی اســت، او می داند چطور یک 
هارمونــی بین بازی ها و بازیگران ایجاد کند، به 
همین خاطر یک هنرپیشه با خیال راحت جلو 

دوربین بهرنگ توفیقی ظاهر می شود.
خداشناس یادآور می شــود: به نظرم »آقازاده« 
یک تــالش شــریف در عرصه فیلم ســازی و 
سریال ســازی ایران اســت و خواســته در ژانر 
خامــوش سیاســی و امنیتی، حــرف بزند و 
قصه پردازی کند. این ســریال در نوع خودش، 
نوآوری و پیشگامی دارد و وارد خط قرمزهایی 
شده که کمتر فیلم سازی جسارت ورود به این 
قصه ها را دارد. اســتقبال مردم از این ســریال 
نشــان داد که مردم دوست دارند این قصه ها را 

ببینند چون حرف دل آن هاست.

برش

 این سریال قرار است خواب را 
از چشم مردم و مسئوالن بگیرد 
و آن ها را نسبت به پشت پرده 
و  بیدار  اقتصادی،  فسادهای 
وظیفه  نظرم  به  کند.  هوشیار 
چنین  که  است  این  رسانه 
در  و  کند  تعریف  را  قصه هایی 
دل این قصه ها، حرف دل مردم 

و مخاطبان را بزند

بهروز افخمی در گفت و گویی تلویزیونی با نادر طالب زاده درباره یک سریال صهیونیستی:

جاسوس فیلم »روباه« باهوش تر از مأمور سریال »تهران« بود
سیماوســینما: بهــروز افخمــی در گفت وگویــی بــا 
نــادر طالــب زاده، دربــاره ســریال »تهــران« محصول 
رژیم صهیونیســتی، ضمــن »خنــده دار« توصیف کردن 
 ایــن مجموعــه، آن را محصــول یــک پــروژه نخ نمــا 

شده دانست.
به گزارش ســینماپرس، برنامه زنده »عصر« شبکه افق با 
اجرای نادر طالب زاده ۳۱ تیر ماه با حضور بهروز افخمی به 
نقد و بررسی سریال »تهران« محصول رژیم صهیونیستی 
که به تازگی قسمت هایی از آن از طریق فضای مجازی در 

دسترس قرار گرفته است، اختصاص داشت.
طالــب زاده در ابتــدای ایــن برنامه ســریال »تهران« را 
»محصولی صادراتی« از رژیم صهیونیســتی توصیف کرد 
که به ســه زبان فارســی با زیرنویس عبری، انگلیسی و 

عربی ارائه شده است.
در ادامه بهروز افخمی گفت: تماشــای این ســریال برای 
من خیلی سخت و زجرآور بود. یکی از سخت ترین کارها 
برای من تماشــای فیلم بد است. من فیلم های زیادی در 
زندگی ام ندیده ام. این گونه نیســت که چنــد هزار فیلم 
دیده باشــم، چون فیلم را با احتیــاط انتخاب می کنم و 
 دلیلش هم این اســت که از خســته شدن در طول فیلم 

می ترسم.

پروژه ای که نخ نما شده است#
این کارگردان ســینما و تلویزیون ادامه داد: قسمت های 
پخش  شــده از ســریال »تهران« هم خیلی خسته کننده 
و هم تماشــاگر را احمق فرض کرده اســت! آش آن قدر 
شور شده که فکر کنم تماشاگر اسرائیلی هم بفهمد دیگر 

اوضاع این گونه نیست! 
حتی تماشــاگر ضدانقالب خــارج از ایران هم همین طور 
اســت و به نظرم شــاید تماس بگیرند بــه تهیه کننده و 
بگویند با اینکه مخالف ایران هستیم، ولی این خبرها هم 
نیســت )با خنده(! می توان گفت این سریال یک ملودرام 

آبکی است.
افخمی در ادامه درباره تحلیل خود از دالیل ســاخت این 
ســریال در شرایط کنونی توسط رژیم صهیونیستی عنوان 
کــرد: در چند ســال اخیر، به خصوص پــس از برگزاری 
جشن های چهلمین ســالگرد انقالب اسالمی و مهم تر از 
آن ترور سردار ســلیمانی و بدرقه میلیونی و غیرمنتظره 
او توســط مردم، دشمنان انقالب و نظام اسالمی به نوعی 
عدم اعتماد به نفس، پریشــان گویی و تکــرار حرف های 
نخ نمایی که گویی حتی خودشان هم می دانند که معنایی 

ندارد، گرفتار شده اند. 
وی افزود: گفتمان فراماســونری، یهودی و صهیونیستی 
)انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی( سعی دارد کلماتی 
را به هم ربط دهد که زمانی با معنا به نظر می رســید، اما 
االن نخ نما شــده اســت و برای گویندگان هم دیگر معنا 
ندارد. مثل گویندگان بی بی ســی که از چند سال پیش، 
خودشــان هم می دانند تحلیل هایشــان معنایی ندارد و 

حرف هایشان در تضاد و تناقض است.
ایــن کارگردان ســینما اضافه کرد: پس از ترور ســردار 

ســلیمانی با آن تظاهرات عجیب مردمی معلوم شد هیچ 
 یک از این تالش های رســانه ای این گروه اثری نداشــته 
اســت. پس از آن به نظر می رســد فعالیت فیلم سازی در 
این جریان رســانه ای هم به یک کار از ســر رفع تکلیف 
تبدیل شــده اســت که نمونه آن همین سریال »تهران« 
اســت. انگار حرفی که می زنند می داننــد کاربردش را از 
دست داده اســت، ولی با خود می گویند این کار را انجام 

ندهیم چه کنیم!
کارگــردان فیلم امنیتی و جاسوســی»روباه« اظهار کرد: 
حتی خود مــن در »روباه« جاســوس های اســرائیل را 
پیچیده تــر و باهوش تر از آنچه در این ســریال می بینیم، 
نشان دادم! درست است که از فیلم هدفی غیر از سرگرمی 
نداریم، ولی در عین حال تماشــاگر احمق نیســت و باید 

آنچه نشان می دهیم با واقعیت ها نسبت داشته باشد.
افخمی در پاسخ به پرســش طالب زاده درباره انگیزه اش 
از ساخت فیلم ســینمایی »روباه« گفت: زمانی که برای 
ســاخت روباه دعوت شدم، از من پرسیدند  آیا داستان یا 
ایده ای درباره ترور دانشمندان هسته ای داری؟ من درباره 
ناموفق بودن ترورها داســتان داشتم و آن را عرضه کردم 
و بعد خود بچه های وزارت اطالعات نیمه آخر داســتان را 
کمک کردند که براساس یک ماجرای واقعی من داستانی 

که خودم داشتم را تغییر دادم.
وی ادامــه داد: مــن آن زمان فکر می کــردم فیلم جدی 
نمی توان در این باره ســاخت، چون ورق برگشــته و یک 
سویه شــده و فقط می توان فیلمی ســاخت که به آن ها 
بخندیــم. انتظــار می رفــت فیلمی حماســی و عبوس 
درباره ترور دانشمندان هســته ای بسازم، اما معتقد بودم 
چون مدتی از ترورها گذشــته، لحــن باید تغییر کند. ما 
نمی خواستیم فیلمی بســازیم که دنیا یا نظر تماشاگر را 
تغییر دهیــم و اکنون همه مردم همه چیــز را می دانند. 
به نظرم همه اخبار گــوش می دهند و اخبار هم به دلیل 
تحلیل های منحرف کننده خودش به داستان تبدیل شده 
اســت، داســتان هایی که تماشــاگر هم آن ها را می داند؛ 
بنابرایــن دوره اینکــه با فیلم ســازی داســتانی ذهنیت 

تماشاگر را بسازید، گذشته است.

صحنه های تظاهرات در »تهران« خنده دار است#
افخمی با اشــاره به تالش صهیونیســت ها در چند دهه 
قبل برای ورود به عرصه های روزنامه نگاری و فیلم ســازی 
عنــوان کرد: آن زمان نقشــه کشــیدند و فکــر کردند 
بر رســانه و تلویزیون ها و روزنامه ها مســلط می شــوند، 
اما نقشــه ضد خودش عمل کرد! تســلط صهیونیســتی 
بــر هالیوود و همــه تلویزیون ها به اوج شــکفتگی خود 
 در دهــه 9۰ رســید، اما اکنــون دیگــر دارد خودش را 

تکرار می کند. 
فکر می کنم اگر از کارگردان بپرســید چــرا این فیلم را 
ساخته، بگوید »ما می خواستیم پول دربیاوریم و سریالی 

هم ساخته باشیم«.
مجری کارشــناس برنامه »نقد ســینما« در ادامه درباره 
خریداری هر اپیزود از این ســریال به قیمت ۱/5میلیون 
دالر از طــرف اپل و ذوق زدگــی تهیه کنندگان آن گفت: 
تهیه کننده باید هم خوشــحال شــود، چون فکر می کنم 
بابــت هر اپیزود بیشــتر از 2۰۰هــزار دالر هزینه نکرده 

باشند. »تهران« سریال فقیری است. 
صحنــه تظاهراتشــان را با صحنــه تظاهــرات در فیلم 
»ماجرای نیمروز« محمدحســین مهدویان مقایسه کنید، 

اصاًل خنده دار است.
وی، بــا مقایســه »روبــاه« و »روز شــیطان« دو فیلم 
سینمایی خود گفت: 25 سال پیش که »روز شیطان« را 
می ســاختم، تهدید حمله اتمی به ایران جدی و ترسناک 
بــود و این فیلم هــم جدی، تلخ، عبوس و وحشــت زده 
اســت و فضایی ســیاه دارد، ولی پس از 25 ســال فکر 
کردم ما عماًل قدرت منطقه ای هســتیم و موشک های ما 
هر یک ســاعت یک بار از باالی ســر نتانیاهو می گذرد، 
 به همین دلیــل »روباه« فضای غیرجــدی و تا حدودی 

شوخی دارد.
افخمی با اشــاره به رویکردهای اخیر رژیم صهیونیستی 
تصریــح کــرد: در حال حاضر نظم ســخن بــه گونه ای 
از هم پاشــیده اســت که متوجه می شــوید خود طرف 
 بــه حرف خــود بــاور ندارد، اشــتباه اســت کــه او را 

جدی بگیرید.

 رهبر جنبشی که #
یک هروئین فروش از آب درمی آید!

در ادامه حامد عزتی زاده، کارشــناس و مستندساز نیز از 
طریق تماس تلفنی درباره سریال »تهران« بیان کرد: من 

به سختی توانستم این سریال را ببینم. 
یــک  اســت،  ضعیــف  ســریال  اینکــه  از  جــدا 
پیــش روی آن  ماه هــا  از  تبلیغاتــی  تمــام   کمپیــن 

کار می کند. 
اســفند گذشــته اولین صحبت ها درباره ســریال شروع 
شــد. ادعاهای دروغی مطرح شــد و ادعا شد 4۰درصد 
تصویربرداری در تهران انجام شــده است، اما وقتی پخش 
 آن آغاز شــد مشــخص شــد خبری از این فضاسازی ها

 نیست.
عزتــی زاده ادامه داد: این ســریال ضعیف در آی ام دی بی 
درجه هفت از ۱۰ گرفته اســت که خیلــی با عقل جور 

در نمی آید. 
در این ســریال خیلی می خواســتند بین مــردم ایران و 
جمهوری اســالمی با مــردم رژیم صهیونیســتی فاصله 
بگذارنــد، با این حال ســریال پروژه ای شکســت خورده 
اســت. کاش حداقل تهیه کننده و کارگردان دو مشاور از 
میان مردم عادی از ایران داشــتند که تا این اندازه درباره 

جزئیات گاف نمی دادند!
وی اضافــه کرد: نشــانه ایران در ایــن تصاویر فقط یک 
صندوق صدقات است که به نظر می رسد همان را هم در 

حین ساخت سکانس های مختلف جابه جا کرده اند! 
آب  از  هروئین فــروش  دانشــجویی  جنبــش  رهبــر 
درمی آیــد و یک جــا به پلیــس 4۰هزار تومان رشــوه 
می دهــد و بعد می گویــد این حقوق یک مــاه من بود! 
 اگر مشــاوره می گرفتنــد واقعاً چنیــن افتضاحی به بار 

نمی آوردند.
این مستندساز با بیان اینکه رژیم صهیونیستی این سریال 
را به عنوان مرهمی برای ناراحتی های خودشــان ساخته 
است، گفت: دوست داشتم این سریال از تلویزیون پخش 
می شد، این ها حتی اپوزیســیون ما را هم خراب کرده اند 
و معترضان دانشــجویی را شبیه رپرها نشان می دهند! با 
این حال این ها برای همین محصول ضعیف کمپینی را در 
سطح وزارت خارجه خودشان به راه می اندازند و کارشان 
را تبلیغ می کنند، اما ما پس از ســاخت محصوالتی مثل 

»روباه« و »گاندو« در داخل آن ها را می کوبیم! 
ایــن تنها موردی اســت که به نظرم درباره این ســریال 

اسرائیلی ها موفق عمل کرده اند!
افخمــی در پایــان ایــن گفت وگــو تصریح کــرد: این 
ســریال با ناشــی گری ســاخته شــده و داســتان های 
 ســرهم بندی شــده ای دارد که بچه ها هــم به منطق آن 

می خندند. 
تماشاگر امروز مچ طراحان و سردبیران بخش های خبری 
را هم می گیرد و خبر را از تفسیر و تحلیل جدا می کند و 
دروغ ها را تشــخیص می دهد، در این شرایط دیگر تکلیف 
فیلم داســتانی ای که می خواهد عقیده ای را به ما تحمیل 

کند، مشخص است.

گزارش

دوئل آقازاده های خوب و بد با سریالی که در شبکه نمایش خانگی سر و صدا به پا کرده است

»آقازاده«  علیه ژن های خوب
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