
طرح سربازان سالمت
سید امیرحســین  قاضی زاده، نایب رئیس 
مجلس با انتشار پســتی در توییتر، طرح 
جدیــدی را برای جایگزین شــدن با طرح 
ســربازی برای فارغ التحصیالن پزشکی و 
پیراپزشــکی پیشــنهاد داد. آقای نماینده 
در توییتر نوشته اســت: »برای پیشگیری 
از فرســودگی مدافعان ســالمت، عالوه بر 
طرح های تشویقی، به بازآرایی تالشگران خط مقدم مبارزه با آن نیاز داریم. طرح 
»ســربازان سالمت« برای به کارگیری فارغ التحصیالن پزشکی و پیراپزشکی در 
حوزه کرونا، با لحاظ امتیازات ویژه و به جایگزینی دوره خدمت سربازی، طرحی 

هوشمندانه خواهد بود«.

عجب عرفه خاصی است
همزمان با فرا رســیدن عرفه و حال وهوای 
متفاوت امسال در برگزاری مراسم ویژه عرفه، 
سید مهرداد سید مهدی، رئیس خبرگزاری 
صدا و سیما در جدیدترین پست توییتری 
خود فرازی از دعای »عرفه« را منتشر کرد 
و از حال و هوای این روزها نوشــت. رئیس 
خبرگزاری صداوسیما در توییتر نوشته است: 
»عجب عرفه خاصی است امسال، راه حج بسته، راه کربال بسته. اربعینی هم ظاهراً 
در کار نیست. همه غریب و تنها و سرگردان. خدایا خودت نظر لطفی کن. أَْشُکو 

إِلَْیَک ُغْربَِتی، َوبُْعَد دارِی... إِلِهی َفال تُْحلِْل َعلََیّ َغَضَبَکَ ... )دعای عرفه(«.

لطفاً دعا کنید
 رســانه ها روز گذشــته خبــر دادند که 
خســرو ســینایی کارگردان کشورمان 
کــه آثارش معموالً بر پایه مســتند های 
اجتماعی استوار هستند به علت ابتال به 
کرونا در بیمارســتان بستری شده است. 
پرویز پرستویی هم با انتشار تصویری از 
خسرو سینایی در اینستاگرامش، از مردم 
خواست برای او دعا کنند. پرستویی در اینستاگرام نوشته است: »هرگز دوست 
ندارم از هیچ کس چنین درخواست دردمندانه ای داشته باشم ولی اکنون به 
دعای خیر شما عزیزان دل، برای استاد خسرو سینایی به خالصانه ترین شکل 
محتاجم. واقعاً مگر سینمای ایران چند مرد کهن اینچنینی دارد؟ او اکنون به 
واسطه عفونت توأمان ریه و نیز بیماری کرونا در بخش ویژه بیمارستان امیر 

اعلم از دیروز بستری است و تحت تنفس کمکی با دستگاه ونتیالتور است«.

50 روز از وعده ها گذشت
پــروژه آبرســانی به »غیزانیــه« پس از 
گذشــت حدود دو ماه از وعده مسئوالن، 
همچنــان در هاله ای از ابهــام قرار دارد. 
امیرحسین ثابتی، مجری و فعال رسانه ای 
هم در واکنش به بدقولی مســئوالن در 
این باره، در صفحه توییترش نوشت: »اگر 
آب تهران پنج ساعت قطع شود، بالفاصله 
مســئوالن پاسخگو خواهند شد، اما با گذشــت 50 روز از وعده آبرسانی به 
غیزانیه هنوز این اتفاق نیفتاده، چون هیچ کدام از مســئوالن استانی در آنجا 
زندگی نمی کنند. فلسفه این سخن حضرت علی که مسئوالن باید همسطح 

توده های مردم زندگی کنند دقیقاً همین جاست!«.

 زهرا ایزدی با وجود همه تالش های این چند ساله اخیر 
برای تشــویق مردم به فرزندآوری، متأسفانه انگار کسی 
متوجه نیست که مقوله فرزندآوری و جمعیت کشورمان 
از جایی که متوجه نیستیم، نشتی دارد! یعنی اگر تالش 
موفقی هم در زمینه جبران عقب ماندگی کشــورمان در 
زمینه جمعیتی آغاز شــده، اما وجود ســقط  جنین ها، 
قانونی و غیرقانونی، دارد همه این زحمات را هدر می دهد. 
در بخــش اول گــزارش خواندید که ماجرا فقط ســقط 
جنین های پنهانی و غیر قانونی نیست، بلکه سقط هایی 
با مجوز و تشخیص پزشــکی نیز برای خودشان معضل 
بزرگی به حساب می آیند. در بخش دوم و پایانی گزارش 
نظر متخصصان و دست اندرکاران امور تشخیصی و پزشکی 

را در این باره بخوانید.

دست هایش را قایم کرده بود#
یک مامای مشهدی می گوید چند سال پیش خانم بارداری 
بــرای مراقبت های حین بارداری و زایمان به من مراجعه 
کرده بود. دو هفته آخر بارداری وقتی پرونده بیمار را مرتب 
می کردم تا آماده ارائه به بیمارستان باشد، متوجه اشتباهی 
فاحش شدم! چشمم به نتایج آزمایش های غربالگری افتاد. 
دیدم بر اساس آزمایش ها بچه مبتال به سندرم داون بوده 
و من متوجه نشدم... حاال و در 9 ماهگی جنین می شود 
بگویم تو باید بچه ات را سقط کنی؟ حتی نمی دانستم با 
این همه اســترس چطور باید زایمان این دختر را انجام 
بدهم. اتفاقی برایم افتاد و روز وضع حمل او نتوانستم به 
بیمارستان بروم و همکارم را فرستادم... دو سال از آن ماجرا 
می گذرد. آن خانم برای مراقبت های روتین همیشه به من 
مراجعه می کند و بچه دوساله اش را هم همراهش می آورد... 
بچه ای که اگر من به نتایج آزمایش ها اعتماد می کردم االن 

وجود نداشت...«.
از مشــهد سراغ لرســتان را می گیرم. این بار هم خانمی 
می گوید در هفته هشــت بارداری به او گفته اند قلب بچه 
تشکیل نشده و باید ســقط کند. اما او اصرار می کند که 
باز هم صبر می کنم: »به دکترم گفتم یه سونو دیگه برای 
هفته 10 برام بنویسه. وقتی رفتم گفتند قلبش تشکیل 

شده. حاال دخترم چهار سالشه و کامالً سالمه«.
یک خانم دیگر اهل لرستان را هم پیدا می کنم که می گوید: 
»بعد سونوگرافی به من گفتند بچه ام پسره اما هیچ کدام 
از دست هایش تشکیل نشده! شما باید بچه را سقط کنی...

شــوهرم اجازه نداد... موقع زایمان بود که معلوم شد من 
دو قلو باردارم«. بعد به شوخی اضافه می کند: »بله...دو قلو 
بودند...یک دختر و یک پسر...پسره هم احتماالً دستاشو 

پشت سرش قایم کرده بوده...«! 
در کنار موارد بســیار زیاد اینچنینی که والدین ریســک 
نقص جســمی یا ذهنی فرزند را به جان خریده و بعد از 
تحمل استرس فراوان متوجه شده اند نوزادشان سالم است، 
به موارد زیادی برمی خوریم که والدین نتوانسته اند چنین 
ریسکی را بپذیرند و به تشخیص ها کامالً اعتماد کرده اند. 
در نتیجه فرزندانی را که چه بســا برخی از آن ها ســالم 

بوده اند، از نعمت زندگی محروم کرده اند.

پزشکان چه می گویند؟#
دکتر صدیقه آیتی، متخصص زنان و زایمان حاذق مشهدی 
اســت که پیش از این گفته، می تواند با گزارشــگران یا 
نویسنده هایی که عالقه مندند داستان پرونده های اینچنینی 
را به رشته تحریر دربیاورند همکاری کند. البته قول داده و 
قول هم می گیرد که حریم خصوصی بیمارانش را رعایت 

کند. وقتی با خانم دکتر تماس می گیرم می گوید، دست 
روی سوژه ای گذاشته ام که بین متخصصان زنان بر سر آن 
جنگ و دعواســت! همان اول هم می گوید قرار نیست با 
پرسش و پاسخ هایت در همه موارد بتوانی به نتیجه واحدی 
برسی. بعد هم اضافه می کند که: »من ترجیح می دهم در 
قدم اول و دوم و ســوم به ســمت سقط جنین نروم و به 
مسائل شرعی دست اندازی نکنم... اما به هرحال باید توجه 
داشته باشیم که سقط جنین در شرایطی که جنین دچار 
نقص جسمی یا ذهنی باشد قانونی است. بر همین اساس 
من توضیحات الزم را به والدین می دهم و تصمیم نهایی را 
به عهده آن ها می گذارم«. دکتر آیتی تأکید می کند البته 
بیشتر زوج ها بچه خود را با وجود احتمال نقص مادرزادی 
و معلولیت نگه می دارند. اما برخی از آن ها هم می گویند 

حاضر نیستند این کار را انجام بدهند.

به کجا چنین شتابان؟#
آیا هر استثنایی که قانون اجازه آن را به ما داده باشد، باید 
این قدر در جامعه فراگیر باشد؟ بگذارید طالق را مثال بزنم. 
پیش از اینکه به زوجین اجــازه طالق را بدهند، از آن ها 
می خواهند همه جوانب را بسنجند، در جلسات مختلف 
مشــاوره شرکت کنند، یکی دو ماه دیگر بیایند و... آیا در 
مورد مسئله ســقط جنین نیز چنین روال و روندی طی 
می شود؟ آیا مشاوره ای در کار است؟ آیا چند فرصت برای 
انجام آزمایش های دیگر به زوجین داده می شود و سقط به 
بهانه های مختلف عقب می افتد؟ روال مرسوم فعلی نشان 
می دهد با توجه به اینکه تا تاریخ مشخصی امکان سقط 
قانونی جنین وجود دارد، مراکزتشخیصی مربوطه اصرار 
دارند والدین عجله کنند و تا دیر نشــده برای سقط اقدام 
کنند. این ماجرا نه تنها کمکی به تصمیم گیری آگاهانه 
والدین نمی کند، بلکه آن ها را در فضایی متشــنج و پر از 

استرس قرار می دهد.

به همین شوری شور؟#
به طور قطع آزمایش های غربالگری مثل هر مسئله پزشکی 
دیگر پشــتوانه علمی خودش را دارد. این مسئله موجب 
می شود به سراغ دکتر زهرا فارغ، متخصص زنان و زایمان 

دیگری بروم.
خانــم دکتر می گوید: حتی اگر جواب آزمایش غربالگری 
برای یک بیماری خاص مثبت باشــد به این معنا نیست 
کــه جنین 100 درصد مشــکل دارد. همان طور که اگر 
نشــان بدهد جنین نرمال اســت بازهم دلیل بر سالمت 
کامل جنین نیست و ممکن است بعدها، فرزند با مشکل یا 

بیماری خاصی به دنیا بیاید. 
تســت ها و غربالگری، احتمال مشــکل داشتن جنین را 
نشان می دهد. اگر تست مثبت باشد نیاز به انجام آزمایش 
آمینوسنتز است که بررســی ژنتیکی بوده و به احتمال 

100 درصد درست است.
به عنوان مثال مریضی داشــته ام که بر اساس غربالگری 
احتمال نقص جنین یک به پنج بوده، اما بعد از آزمایش 
آمینوسنتز معلوم شده جنین سالم است و یا مورد دیگری 
بــوده که در آن احتمال نقص یک بــه80 بوده، اما طبق 
آمینوســنتز، بچه ناقص بوده و مجبور شدیم برگه سقط 

به او بدهیم.
بحث انجام آزمایش آمینوســنتز که پیش می آید، موارد 
دیگری از چالش های والدیــن درباره آزمایش های دوران 
بارداری را مطرح می کنم. آزمایش های آمینوسنتز که در 
آن از مایع داخل کیسه آب نمونه برداری می شود، خطرات 

خودشان را دارند که اتفاقاً یکی از مهم ترین این خطرات، 
احتمال سقط شــدن نوزاد است. خانمی از شمال کشور 
می گفت در اثر انجام این آزمایش جنین من ســقط شد 
و هفته بعد وقتی نتیجه آزمایش آمد، گفته شــد جنین 
سالم بوده است! خانم مشهدی دیگری نیز می گفت وقتی 
آزمایش آمینوسنتز را به پزشک معتمد بیمه نشان دادم 
گفت آن قدر احتمال نقص داشتن جنین کم بوده که نباید 
خطر آمینوسنتز را به جان می خریدی. این خانم می گوید 
این در حالی بوده که پزشک متخصص به او اصرار داشته 
باید ســریع تر آزمایش را انجام بدهد تا زودتر بتواند برگه 
ســقط را امضا کند! این ابهامات را با دکتر »فارغ« مطرح 
می کنم و ایشان پاسخ می دهد: »در آزمایش آمینوسنتز 
احتمال عفونت، آسیب به بند ناف، سقط جنین و... یک 
درصد اســت. ما به مریض ها می گوییم این احتمال یک 
درصدی را می پذیری یا مثالً احتمال 10 درصدی ابتالی 

جنین به سندروم داون را؟«.
به گفته ایشــان البته کسانی که حاملگی پرخطر دارند و 
احتمال سقط جنین در آن ها زیاد است و یا کسانی که بعد 
از سال ها تازه بچه دار شده اند و نمی خواهند حتی همین 
یک درصد را به جان بخرند، می توانند آزمایش دیگری را 
انجام دهند که البته صحت و سقم آن کمی از آمینوسنتز 
کمتر اســت. آزمایش دی ان ای آزاد داخل ســلولی یک 
آزمایش خون ســاده است که دی ان ای جنین را به جای 
نمونه گیری از مایع داخل کیسه آب، با نمونه گیری از خون 
مادر انجــام می دهند و خطر جانی برای جنین به همراه 
ندارد. دکتر فارغ می گوید کسانی که بعد از سا ل ها ناباروری 
تازه بچه دار شــده اند و اصطالحاً فرزندشان گلدن بی بی 
است و حاضر نیستند ریسک آزمایش آمینوسنتز را انجام 
بدهند می تواننــد از این آزمایش کمک بگیرند. در حالی 
که مثالً در بعضی موارد زوجی بچه چهارمشان است، آن 
یک درصد احتمال خطر آمینوسنتز برای جنین چندان 
اهمیتی بــرای آن ها ندارد، اما همیــن آزمایش را انجام 

می دهند.

حکایت همچنان باقی است... #
درســت وقتی گمان می کنم مســئله دارد برایم حل 
می شــود با چالش جدیدی مواجه می شوم. بر اساس 
پروتکل های موجود در کشــور، متخصصــان زنان و 
زایمان می توانند خودشان آزمایش های امینوسنتز را 
که آزمایش هایی ژنتیکی هســتند تفسیر کنند و در 
صورت تشــخیص نقص جنین، برگه ســقط بدهند و 
نیازی نیست خانواده ها از متخصصان ژنتیک مشاوره 

بگیرند!
در آخرین پرس وجو ها از زوج های جوان اما به موردی 
برمی خورم که بنا به تشــخیص یکــی از متخصصان 
بنام، جنین مبتال به سندروم داون بوده و مجوز سقط 
هم داده شــده. این خانم، اما به متخصص ژنتیک هم 
مراجعه می کنــد و در نهایت هم فرزندش بدون هیچ 

مشکلی متولد می شود.
به نظر شــما این اختالف نظر میان پزشکان، مشکالت 
تشــخیص و غربالگری و... باید ســبب شود تا اطالع 
ثانوی دست روی دســت بگذاریم تا در هر شبانه روز 
بیش از هزار جنین، خواســته و ناخواســته از نعمت 
حیات محروم شوند؟ آن هم در شرایطی که می گویند 
با این روند تا چند ســال آینده پنجره جمعیتی ایران 
بسته می شود و بعد از آن ایرانی ها حتی اگر بخواهند 

هم نمی توانند پیری جمعیت خود را کنترل کنند!

دعوا سِر چیه؟

جمعه: امروز به دعوت یکی از رفقای طلبه که تازه امام جماعت شــده به 
مســجدش رفتم. ورودی مســجد و فضای بیرونی آن اصاًل مشخص نبود 
اینجا مکانی مقدس اســت. نه تابلویی و نه هیچ نشــانه ای. وقتی علت را 

جویا شدم. 
گفت: »مســجد هیچ منبع درآمدی نداره. در اولین فرصت دوست دارم 
برای همیــن موضوع یک حرکتی بزنم«. من هــم از تریبون »هفتوانه« 
سوءاستفاده و اعالم می کنم خطاط ها و تابلوسازهای محترمی که حاضرند 

برای رضای خدا و برای خانه خدا کمک کنند بسم اهلل...!
شــنبه: در حاشــیه خیابان بین دو تا جوان دعوای جانانه ای شده بود. 
پیرمردی نزدیکم شد و از من پرسید: »دعوا سِر چیه؟!« به شوخی گفتم: 
هیچی حاجی... دعوا سِر سربند یا فاطمه بود! جواب داد: »ای پسر جان... 
اون زمان ها دیگه گذشــت... االن دعوا ســر ثروت و شــهوت و قدرت و 
شــهرته... دوره جوونایی که سِر سربند یافاطمه دعوا می کردن، گذشت«. 
گفتم: نه حاجی جان... اگه تموم شدند پس بچه های مدافع حرم چی ان؟ 
بچه جهادی هایی که تو غسالخانه ها و بیمارستان ها مشغول شدن رو چی 

میگید... دیگر پاسخی نشنیدم و فقط سری به نشانه تأیید دیدم.
یکشــنبه: چند وقتی هســت در حال جمع آوری خاطرات جهادگران 
کرونایی هســتم. امروز یکی از غســال ها خاطره ای فرستاد که حال دلم 
خراب شــد: »امروز میتی برایمان آمده بود که به محض اینکه روپوشش 
را بــاز کردم بوی تعفنش تا مغز اســتخوان هایم رســوخ کرد. بر خالف 
همه میت ها بدن داغی داشــت. انگار چنــد روزی در آفتاب مانده بود. با 

کوچک ترین تماس دستی پوست از بدنش جدا می شد و...«.
کاش بتوانم این خاطرات را جایی منتشر کنم تا افراد بخوانند و کرونا را جدی تر 

بگیرند.
دوشنبه: امروز دوستم تعریف می کرد یکی از اقوامشان که گویا میلیاردر هم 
بوده به خاطر کرونا از دنیا رفته اســت. گویا به خاطر تسویه حساب نکردن با 
بیمارســتان یکی دو روزی جنازه اش در سردخانه مانده است! شاید بپرسید 
آدمی به این پولداری چطور می شود به خاطر پول چنین اتفاقی برایش بیفتد؟ 
به دلیل اینکه هیچ کس از نزدیکانش رمزهای شماره کارت های او را نداشتند و 
یک روز درگیر بانک بودند. در ضمن هیچ کس هم حاضر نشده است هزینه های 

او را پرداخت کند!
سه شــنبه: امروز بعد از چند هفته به یکی از مساجد محلمان سری زدم. 
پیرمرد باصفایی در آن مسجد رفیِق صمیمی من است. بعد از نماز این قدر از 
دیدنم خوشحال شد که نگو! می گفت: »خوب شد اومدی وگرنه می خواستم 

بهت پیامک بزنم: کجایی عزیزم... دقیقا کجایی... تو بی من کجایی؟
چقدر رفاقت با این جور پیرمردهای باصفا، صفا داره.

چهارشنبه: همان غســالی که خاطره ناراحت کننده اش را در روز یکشنبه 
نوشتم، امروز پیامک زد: »چند روزی هست تست کرونایم مثبت شده است و 

االن قرنطینه ام. ببخشید که دیگه نمی تونم خاطراتم رو بفرستم...«!«
این بار حاِل دلم خراب تر شد.

 مجازآباد
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استقالل دوباره به دنبال خریدهای درشت است

بی هنری در حفظ ترکیب اصلی

قطر چگونه قهرمان آسیا و میزبان جام جهانی شد؟

 قحطی مدیر الیق 
در فدراسیون فوتبال

نگاهی به رقبای مجیدی  در جشنواره ونیز 77

»شیر طالیی« به »خورشید« می رسد؟

نوباوه مان کجاست؟
رقیه توسلی: دم ظهر ایستاده ام پشــت پنجــره که می بینمشان. دخترک 
دوچرخه ســوار و پدر ماسک و دســتکش پوش را که سرازیر می شوند توی 

خیابان.
هوا به شدت داغ است.

غریبه نیستند. همسایه اند و توی آپارتمان بغلی ساکن اند. 
دقیقه ای نمی گذرد که کودِک ذوق زده هوار می کشد: دیدی دیگه گنده ُمنده 

شدم. ببین چه دوچرخه سواریم عالی شده!
با ارفاق پنج ساله است این خانوم بزرگ.

پدر مهربان، خیابان را باال و پایین می رود، مراقب است و می افتد به هن هن.
دوچرخه سوار دوباره جیغ می زند: کیف داره بابایی! انگار بالُن سوار شدم. 

بعــد مدت ها، لبخند پت و پهنی می آیــد روی صورتم. نمی توانم کلماتش را 
مزه مزه نکنم و وارد دنیای باحال قشنگش نشوم.

با خودم می گویم؛ بالُن را از کجا آورده آخر این نیم وجبی و ناخودآگاه چندبار 
کودک درونم را صدا می کنم.

بی فایده اســت، جوابی نمی شنوم. خیلی خیلی وقت است فقط با مالحت و 
مالمــت و زرگیس و مرمر جان، گشــته ام. با زنان درونم که مثل خودم رفتار 

می کنند، آدم بزرگانه یا به قول دخترک همسایه، گنده ُمنده.
اصالً نمی دانم ته تغاری پنج ساله من کجاست! همان که بلد بود سوت بلبلی 
بزند، پشــتک و بارو برود، ته شــادی اش یخمک ســرظهر باشد و شیشه ای 
ســنجاقک رنگی رنگی که برادرها برایش شکار می کردند. همان که عادتش 
بود تا برای اخمالوها، قمیش نیاید و چهارمیخشان نکشد به سؤال و جواب، ول 

کن ماجرا نبود که نبود.
بلندتر صدایش می کنم. خاک عالم. نمی آید. کودک درونم گم شده... می بینم 
مدت های مدیدی است قزمیت و نافرم شده ام.. می بینم حالم را هیچ خردسال 
و سالخورده ای جا نمی آورد... نگو ترکم کرده اند... فس فس بس است... تا از این 
دیرتر نشــده باید بروم گمشدگانم را پیدا کنم... کودک و پیرزن درونم حتماً 

عفوم می کنند.
برای دختر همسایه: بزرگ شدن خوب است. به شرط ها. یکی اش اینکه همیشه 

کوچک بمانی.
پی نوشت: توی این روزهای خاکستری کرونا، منت کودک هایمان را بکشیم. 
پیدایشان کنیم. نونوارشان کنیم. دوستی بهتر از کودک درون پیدا کردید از 

من به محکمه عارض شوید...

 سید جالل حسینی: حمایِت وزیر؟ 
برانکو از جیبش پول می داد

به حاشیه ها فکر می کردیم 
چهار بار قهرمان نمی شدیم
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سینا حسینی: استقالل فرهاد مجیدی با نتایج سینوسی 
بازی های لیگ نوزدهم را یکی پس از دیگری پشــت ســر 
می گذارد به این امید که بتواند ســهمیه مستقیم ورود به 
لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد تا شاید میزان انتقادها به 
سیستم مربیگری اش را به این شکل کاهش دهد.اما مشکل 
استقالل مسئله کسب سهمیه و حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا نیست معضل بزرگ این تیم نبود ثبات الزم در حوزه 

فنی و تغییرات پی در پی در کادر فنی است.
اگــر امروز رقیب ســنتی آبی پوشــان پایتخت چهارمین 
قهرمانی خود را جشن گرفته اند تنها به واسطه حفظ ترکیب 
ایــده آل برانکو ایوانکوویچ بود، البته حمایت های مالی تیم 
مدیریتی در این حوزه سبب موفقیت این تیم شده اما آن ها 
هرگز به ترکیب برنده دســت نزدند چون می دانستند این 

استخوان بندی و اسکلت رمز موفقیت تیم آن هاست.
اما برخالف پرســپولیس، تنها عاملی که در استقالل هرگز 
رعایت نشــد ثبات و ماندگاری کادر فنــی و بازیکنان بود، 
شاید امروز سعادتمند معتقد به جمع و جور کردن یک تیم 
کهکشانی باشد تا قهرمانی را از پرسپولیس بگیرد اما مشکل 

استقالل دقیقاً همین جاست!

کلکسیونبهترینها#
استقالل در حال حاضر بهترین مهاجمان داخلی و خارجی 
لیگ برتر را در اختیار دارد، حضور دیاباته، قائدی و مطهری 

برای هر تیمی یک آرزوست اما استقالل آن ها را در اختیار 
دارد پس منطقی نیست به این خط آتش فوق العاده ستاره ای 

دیگر را اضافه کنیم. 
کمی عقب تر از جمله اســتقالل با کمبودی مواجه نیست 
حضور بازیکنانی نظیر فرشید اسماعیلی، علی کریمی، فرشید 
باقری، میلیچ، غفوری، ریگی، رضاوند و ... این حقیقت را به 
اثبات می رساند. استقالل فعلی در کمربند میانی با مشکل 

کمبود بازیکن رو به رو نیست.
در خــط دفاع داســتان بــه همین ترتیب اســت حضور 
ستاره هایی چون چشمی، دانشگر، زکی پور و عارف غالمی 
می تواند مایه دلگرمی هر سرمربی با دانشی باشد، از این رو 
نمی توان پذیرفت استقالل کنونی کمبود نفر و بازیکن دارد!

تصمیماتلحظهای#
باید به این حقیقت اشاره داشت در استقالل هنر استفاده از 
بازیکن و ستاره وجود ندارد و صد البته مهم تر در    استقالل 
مدیریت منطقی نیز وجود ندارد، به همین دلیل نباید انتظار 

تحول را داشت.
مدیران اســتقالل در لحظه تصمیم می گیرند و در لحظه 
تصمیم آنی خود را اجــرا می کنند. نمونه بارز آن برکناری 
وینفرد شــفر، قطع همکاری با اســتراماچونی و در نهایت 
انتخاب فرهاد مجیدی! کلکسیونی از آنچه می تواند یک تیم 

پر ستاره را نابود کند.

البتــه برخی بر این باورند می توان از این اشــتباهات درس 
گرفت اما رفتار ســعادتمند هیچ نشــانی از تحول در نگاه 
مدیریتی ندارد، در برهه کنونی اســتقالل بهترین مهاجم 
خارجــی تاریخ فوتبال ایران را در اختیار دارد، چه ضمانتی 

وجود دارد که دیاباته بماند!
شــاید او هم مثل میلیچ قرارداد داشــته باشد اما وقتی در 
پرداخت ها غیر حرفه ای رفتار می کنیم و بد قولی ها افزایش 

می یابد دیگر توقعی از بازیکن حرفه ای وجود ندارد.

ریختوپاشالکی#
این روزها از راهروهای باشــگاه استقالل خبر می رسد تیم 
مذاکره کننده استقالل به دنبال استخدام بازیکنان مطرح 
تیم هایی چون تراکتورســازی، نساجی، شهرخودرو و فوالد 
خوزســتان اســت و تا حدودی مذاکرات به مراحل پایانی 
نزدیک شــده است اما پرسش کلیدی و محوری اینجاست 
مثالً حضور هافبک ملی پوش تیــم ملی در تیم کنونی با 
ترافیک فراوان رو به رو اســت برای استقالل ایجاد مشکل 
نخواهد کرد؟ قطعاً خرید بازیکن برای استقالل می تواند با 
استقبال گسترده هواداران و رضایتمندی آن ها همراه شود 
اما مدیران استقالل که شاید تجربه مدیریت کالن در فوتبال 
را ندارند بایستی این نکته را به خوبی به یاد داشته باشند که 
ستاره ها عامل موفقیت نیستند و گرنه هم اکنون سپاهان با 

دو جین ستاره نامدار بر سکوی قهرمانی ایستاده بود!

استقالل دوباره به دنبال خریدهای درشت است

بیهنریدرحفظترکیباصلی

بادامکی: سرنوشت شهرخودرو دست خودش است
ورزش: مربی تیم فوتبال شــهرخودرو گفت: رقابت فشرده ای در باالی جدول 
وجود دارد و پیش بینی اینکه چه تیم هایی ســهمیه می گیرند ســخت است.  
حســین بادامکی در گفت وگو با تسنیم درباره شانس شهرخودرو برای گرفتن 
ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا تأکید کرد: فکر می کنم سرنوشت دست خودمان 
باشد و اگر خوب امتیاز بگیریم به سهمیه هم دست پیدا خواهیم کرد. ما باید 
از تقابل رقیبانمان با یکدیگر اســتفاده کنیم، در ضمن دو بازی هم با استقالل 
و سپاهان داریم که نتایج آن ها خیلی تعیین کننده است. امیدوارم در نهایت به 

هدفی که داریم دست پیدا کنیم.

بازگشت عزت اللهی به روستوف
ورزش: ســعید عزت اللهی به تیم روستوف روسیه بازگشت.  روزنامه اسپورت 
اکسپرس روســیه آخرین جدول نقل وانتقال های تابستانی تیم های لیگ برتر 
فوتبال این کشــور را منتشــر کرد که بر اســاس گزارش این روزنامه ورزشی 
ســعید عزت اللهی با پایان یافتن دوره قرضی بــازی برای تیم یوپن بلژیک به 
روســتوف بازگشــت. عزت اللهی در ســه فصل اخیر در تیم های آمکار، آنژی، 

ردینگ انگلیس و یوپن بلژیک به صورت قرضی بازی کرده است.
این در حالی اســت که دیروز شایعه هایی در خصوص پیشنهاد استقالل به این 

بازیکن در رسانه ها مطرح شد.

طارمی و آزمون در فهرست کفش طالی اروپا
ورزش: دو مهاجــم ایرانی حاضر در لیگ های اروپایــی، در این فصل در رقابت های 
باشگاهی عنوان آقای گلی را بدست آوردند و حاال نامشان در میان مهاجمان برجسته 
فوتبال اروپا به چشــم می خورد. آقای گل شــدن این دو ستاره ایرانی در رقابت های 
امســال سبب شده تا نامشان به لیست بهترین گلزنان فصل فوتبال اروپا و جایی که 
نام های مطرحی مثل کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، رابرت لواندوفسکی و دیگر اسامی 
بــزرگ در آن حضور دارند. در این رده بندی طارمــی در جایگاه 54 و آزمون در رده 
72 قرار گرفته اند. چیرو ایموبیه مهاجم خط حمله الزیو با 34 گل زده در کنار رابرت 
لواندوفسکی مهاجم بایرن مونیخ در صدر جدول بهترین گلزنان فوتبال اروپا قرار دارند.

رکورد استثنایی احمد نوراللهی در پرسپولیس
ورزش: احمد نوراللهی در تمام بازی های این فصل پرسپولیس فیکس بوده و تنها 

بازیکنی است که همیشه در ترکیب اصلی سرخپوشان به میدان رفته است. 
ستاره ای که یک روز به خاطر نیمکت نشینی دفترچه خدمت را پُر کرد و راهی تراکتور 
شــد تا سربازی خود را پشت ســر بگذارد، حاال سرباز تمام وقت پرسپولیس محسوب 
می شود؛ نوراللهی بازیکنی است که همیشه در ترکیب حضور دارد، نمایش هایش اغلب 
درخشان بوده و بسیاری تصور می کنند که در آینده ای نه چندان دور به کاپیتان اول 
سرخ ها تبدیل خواهد شد. احمد نوراللهی خوب می داند با ادامه این روند، تمرین مستمر، 

دوری از حواشی و... راهش ادامه خواهد داشت و شاید رکوردهای مهم تری را هم بزند.

ورزش: ملی پوش بسکتبال گفت: همه چیز پول نیست و 
نمی خواهم برای لژیونر شدن تصمیمی بگیرم که سال اول 

و آخر بازی ام باشد.
محمد جمشیدی در مورد کار در رده های پایه اظهار کرد: 
بحث مالی در این کار وجود ندارد و دوست داشتم بتوانم اگر 
چیزی بلد هستم به نوجوانان و جوانان یاد بدهم. یکسری 
مشــکالتی را خودم دیده بودم تقصیر کســی هم نبود و 
دوست داشتم با تالش خود به بسکتبال کشور کمک کنم تا 

بازیکنان بهتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: وقتی یک بازیکن رده جوانان را تمام می کند، 
به رده بزرگســاالن رســیده و ناخودآگاه با حدادی، صمد، 
یخچالی و مشایخی مقایســه و کارش سخت می شود، در 
حالی که تا ســال قبل با بازیکن هم ســن خودش رقابت 
می کــرد،  به همین دلیل یک خــأ در این میان به وجود 
می آید و باید آن بازیکن در یکی دو سال اول خیلی سخت 

کار کند که خودش را برساند.

درکارهایپایهایضعیفهستیم#
جمشیدی در مورد اینکه شاخصه های یک مربی رده های 
پایه چیســت، تأکید کرد: کار مربیگــری در دنیا آن قدر 
حرفه ای شــده است دیگر یک بازیکن منتظر نمی ماند که 
دوره بازیگری اش تمام شــود و پس از آن به کار مربیگری 
بپــردازد، بلکه از همان ابتدا این کار را هم یاد می گیرند. به 

عنوان مثال مربی فیالدلفیا 35 ساله است.
وی که بــا رادیو ورزش صحبت می کرد ادامــه داد: ما در 
کارهای پایه کالً ضعــف داریم. خود ما و هم دوره ای هایم 
برخی حرکات را در رده بزرگســاالن یاد گرفتیم. مثالً در 
بزرگساالن دیگر جای این نیست که حرکت )پیک و رول( 
را یاد بگیرید. خیلی این مسائل دیر است و باید در رده پایه 

حل شود.

همهچیزپولنیست#
ملی پوش بســکتبال در مورد اینکه به فکر لژیونر شــدن 
اســت یا خیر گفت: فعالً چیزی مشخص نیست و باید اگر 
اتفاقی افتاد آن وقت در موردش صحبت کنیم. با وضعیت 
فعلی دالر در هر کشور دیگری بازی کنیم درآمدمان بیشتر 
می شود )با خنده(. البته همیشه بحث پول نیست. وقتی در 
فیلیپین بودم، یک زمانی رسید دیگر نخواستم ادامه دهم و 
دلیل آن هم بحث کیفیت لیگ آنجا بود که اذیتم می کرد. 
چند سال دیگر قرار است بازی کنیم و نباید تصمیمی بگیرم 

که سال اول و آخرم باشد.

زنگخطر#
وی در مورد شــرایط لیگ برتر بسکتبال گفت: چون لیگ 
فصل قبل زود تمام شد فصل بعد هرچه زودتر آغاز شود به 
نفع ماست. قبالً آبان بود، اما شنیده ام مهرماه آغاز می شود 

که خوب است.
جمشیدی در مورد اینکه از اردوهای تیم ها خبری نیست 
گفت: متأسفانه از این موضوع ناراحت هستم و تیم ها تا زنگ 
خطری احساس نکنند، شروع به جذب بازیکن نمی کنند. 

شنیدم یکی دو تیم شروع کرده اند، اما کامل نیست.

کالیگرافی#
جمشــیدی در مورد کارهای هنری اش می گوید: اینکه 
می گویید هنرمند خب اینطور نیست. واقعا هدفمند نیستم 
اما یک کارایی می کنم. اول بسکتبالیست بودم و بعد فهمیدم 
هنر هم بلدم و عالقه دارم. به کالیگرافی )نقاشی خط( عالقه 
بیشتری دارم و در این قسمت فعالیت می کنم. به موسیقی 
هم عالقه دارم. چهار سال پیش سنتور زدم اما درگیر مسابقه 
شدم و رها شد. اخیراً با یکی از اساتید صحبت کردم تا تحت 

آموزش قرار بگیرم.

سینا سپهر: وزارت ورزش و جوانان چندی پیش با صدور 
دستورالعملی جذب هرگونه مربی و بازیکنان غیرایرانی 
برای حضور در باشــگاه های اســتقالل و پرسپولیس را 
ممنوع اعالم کرد. پس از انتشــار این خبر، واکنش های 
متعددی صورت گرفت، اما موضــع وزارت ورزش هیچ 
تغییری نکرد بلکه برخی پیشنهاد دادند این قانون برای 

تیم های صنعتی و خصولتی هم به کار گرفته شود!
شاید در نگاه نخست این تصمیم منطقی به نظر آید تا 
دیگر بدهی ارزی به بازیکــن و مربی خارجی به وجود 
نیاید، اما حقیقت موجود این است مشکل ورزش ما ورود 
مربی و بازیکن خارجی نیســت بلکه ایراد کار از حوزه 
مدیریت به وجود می آید، شاید بهتر بود سران دستگاه 
ورزش در کشور در کنار ممنوعیت جذب مربی و بازیکن 
خارجی ورود مدیران خارجی به فوتبال ایران را آزاد اعالم 

می کردند.
حضــور مدیران هزینه گرا ضربه مهلکی به بدنه فوتبال 
ملی و باشــگاهی ما وارد کرده است، در حالی اگر تفکر 
مدیریتی پایه بر عقالنیت دراین سیستم حاکم بود فوتبال 
ایران در حوزه زیرســاختی و پرورش اســتعداد همانند 
کشورهای کوچک حاشیه خلیج همیشه فارس پیشرفت 

چشمگیری داشت.

حیفومیلبودجهها#
مدیــران ناکام و ناتوان فوتبال ایران هر بار که با این نقد 
جدی رو به رو می شوند پای نبود منابع کافی، بدهی های 
انباشــت شــده و دیگر عوامل را به میان می کشند، اما 
به این حقیقت محض هیچ اشــاره ای نمی کنند که در 
فوتبال ایران چه مقدار بودجه به واسطه بی کفایتی آن ها 

حیف و میل می شود!
جماعتــی که با ناکامی محض خود و هم قطارهایشــان 

بزرگ ترین ضربه را به فوتبال و ورزش ایران وارد کردند، با 
شعار دالرهای نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس همیشه 
شانه از بار پاسخگویی خالی کردند در حالی که با نگاهی به 
میزان جرایم پرداختی ایران به مربیان خارجی، قراردادهای 
نجومی بازیکنان و مربیان فعلی می توان خیلی راحت به 

یک کشور صاحب تجهیزات و زیرساخت تبدیل شد.

الگویقطر#
امروز قطری ها در کنار ســرمایه نفتی هنر اســتفاده از 
مدیران داخلی و خارجی را دارند به همین دلیل از سوی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان میزبان مشترک لیگ 
قهرمانان آسیا انتخاب می شوند، و از سوی فیفا میزبانی 
جام جهانی فوتبال را دریافت می کنند، اما در فوتبال ما به 
دلیل قحطی مدیر الیق هرگز چنین اتفاقی رخ نمی دهد 
به همین دلیل همیشه چرخه مربیگری در تیم های پایه 
میان عده ای شکســت خورده در حال گردش است و 
جماعتی ناکام تر به عنوان مشاور و ناظر در کمیته جوانان 

همیشه حضور دارند.

همانمدیرانهمیشگی#
البته مســبب وقوع چنین اتفاقاتی بی کفایتی مدیریت 
در حلقه نخست فوتبال ایران است، جایی که برای این 
سیستم معیوب و فشــل برنامه ریزی می شود. اشاره به 
بی کفایتی پدیده جدید و نوبرانه ای نیست اما تکرار این 
اتفاق و حضور دائمی افراد در رأس کار بســیار عجیب و 
ناباورانه اســت! این جماعت در نقش دانای کل همیشه 
برای ماندن دست و پا می زنند و هر بار موضوع برکناری و 
خداحافظی آن ها مطرح می شود با بهانه های مختلف که 
در رأس آن تعلیق اســت تالش می کنند تا کرسی خود 

را حفظ کنند!

قطر چگونه قهرمان آسیا و میزبان جام جهانی شد؟

قحطی مدیر الیق در فدراسیون فوتبال
ملی پوش بسکتبال: برای لژیونر شدن کیفیت مهم تر از پول است

حرکات پایه  را در بزرگساالن آموختیم!

گفت وگوی کوتاه

چهار فینال مهم در پیش داریم
 قاسمی نژاد: دوست دارم 

در شهرخودرو بمانم
ورزش: مهاجم تیم فوتبال شــهرخودرو گفت: برای آسیایی 
شدن چهار فینال مهم در پیش داریم و نباید به سادگی امتیاز 

از دست بدهیم. 
امین قاسمی نژاد در گفت وگو با تسنیم در خصوص وضعیت 
شــهرخودرو پس از تســاوی برابر تراکتور اظهار کرد: تیم ما 
شــرایط خوبی دارد و پس از ریکاوری حاال چند روزی است 
تمرینات خوبی را انجام می دهیم تا آماده بازی با صنعت نفت 

شویم. 
در بازی با تراکتور هم نمایش خوبی داشتیم و چند موقعیت 
حساس را هم از دست دادیم. امیدوارم در بازی با صنعت  نفت 

پیروز شویم تا موقعیتمان را در جدول بهتر کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش »آیا شهرخودرو می تواند در این 
فصل سهمیه لیگ قهرمانان را بدست بیاورد؟« تأکید کرد: ما 
باید صنعت  نفت را ببریم و ســه امتیاز این بازی بسیار مهم 
است. بعد از آن هم دو بازی مهم با استقالل و سپاهان داریم 
و بازی آخر با نساجی هم سخت است. ما برای آسیایی شدن 
چهار فینال مهم در پیش داریم و نباید به  ســادگی امتیاز از 
دست بدهیم. از طرفی تیم های رقیب هم با هم بازی دارند و 

باید از این فرصت هم نهایت استفاده را ببریم.
مهاجم شهرخودرو در خصوص اینکه آیا قرار است فصل بعد 
هم در این تیم بماند خاطرنشان کرد: من یک فصل دیگر با 
شهرخودرو قرارداد دارم و االن هم تمام تمرکزم این است در 
بازی های باقیمانده بیشترین کمک را به تیمم داشته باشم. 
طبیعتاً دوست دارم در شهرخودرو بمانم و باید دید خدا چه 

می خواهد.

ورزش: برخی بازیکنان در دنیای فوتبال هستند که هرگاه 
اراده کنند فوتبال را کنار بگذارند وقتی به پشت سر خود 
نگاهی بیندازند به قدری کوله بار افتخاراتشان پر بار است 
که هیچ حسرتی در دلشان نمی ماند. سید جالل حسینی 
یکی از همان بازیکنان است. کاپیتان سرخپوشان به بهانه 
همین موفقیت ها روز گذشته مصاحبه ای را با فارس انجام 

داده که چکیده اش را در ادامه می خوانید.
حرف و حدیث برای قهرمانی پرسپولیس برای ضربه زدن به 

تیم است، باشگاه باید قوی تر به مسائل ورود کند
  نگه داشتن و حفظ قهرمانی خیلی سخت است

  به عقب بازگردیم می بینید همه چیز برای پرسپولیس 
ایده آل و نرمال نیست

 می خواهنــد کاری کنند برای ســال آینــده نتوانیم 
برنامه ریزی کنیم

 در مورد خداحافظی ام حرف زیاد است اما فقط به تمرین 
بعدی ام فکر می کنم

 کالدرون فهمید شرایط سخت است رفتارش با بازیکنان 
تغییر کرد

 بعد از قهرمانی چهارم، سال پنجم برای باشگاه و بازیکنان 
سخت است

 چگونه به پرســپولیس کمک کردنــد که پول برانکو و 
همکارانــش، بودیمیر، کالدرون و همکارانش داده نشــده 

است؟
 به حاشیه ها فکر می کردیم چهار بار قهرمان نمی شدیم

 از وزارت ورزش می خواهیم به پرسپولیس همان نگاهی 

شود که به سایرین می شود
 هواداران ما هیچ وقت کم نمی آورند و همیشه پرقدرت 

جلو می روند
 قرار باشد ما هم حرف بزنیم، خیلی صحبت ها داریم

 وزارت چه کمکی به پرسپولیس کرده؟ آن هایی که این 
را می گویند سند نشان دهند

 از دوستان پرسپولیسی و استقاللی می خواهم در فضای 
مجازی احترام هم را نگه دارند 

 وقتی فضای کری  را           می بینم حس بدی به من دســت 
می دهد

 حواسمان به حرف هایمان در فضای مجازی نباشد مسیر 
اشتباهی را می رویم

 بعضی مواقع به این فکر می کنم که صفحه  اینستاگرامم 
را           ببندم

 بابت انتخاب های درستم در فوتبال خدا را شکر می کنم
 به خاطر پول به ســپاهان نرفتم، از ســاکت می خواهم 

قراردادم را نشان دهد
 سیاسی و اطرافیانش به پرسپولیس و من ضربه زدند
 سخت ترین قهرمانی ام را با پرسپولیس بدست آوردم

 کی روش را بخشیدم
 به بازگشت به تیم ملی فکر نمی کنم

 همه چیز پرسپولیس، پشت بردها قایم شده است
 قهرمان نشدن در آسیا حسرت بزرگی برای ما شد

 عرب و انصاری فرد بدقولی کردند
 40 درصــد بدهی به بازیکنان مربــوط به مدیریت 

رسول پناه نیست
 وزیر ورزش هم می داند باید به پرسپولیس افتخار کند.

دروازهبان؛نیکپوپ)برنلی(#
بدون توجه به ادامه درخشــش آلیســون و 
ادرســون دو دروازه بان برزیلــی لیورپول و 
سیتی، انگلیسی ها از درخشش دو دروازه بان 
این کشور خرسند هستند. دین هندرسون 
در شــفلید یونایتد خیره کننده ظاهر شد و 
بسیاری معتقدند او باید به منچستریونایتد برگشته و جای دخه آ 

را بگیرد. اما در تیم برنلی نیک پوپ درخشش ویژه تری داشت.

مدافعراست؛ترنتالکساندرآرنولد)لیورپول(#
شکل بازی آرنولد به گونه ای است که بعضی 
وقت هــا فراموش می کنیم او تنها 21 ســال 
ســن دارد. این ملی پوش انگلیسی این فصل 
مدال قهرمانــی لیگ برتر را به افتخارات خود 
اضافه کرد و البته با 13 پاس گل رکورد تاریخ 
مسابقات در دادن بیشترین پاس گل توسط یک مدافع را نیز شکست. 
او همچنین چهار گل روی توانایی عالی اش در ضربات ایستگاهی زد.

مدافعوسط؛ویرجیلفندایک)لیورپول(#
فن دایک را می توان بهترین مدافع وسط حال 

حاضر فوتبال جهان لقب داد. 
اعتماد به نفس حضــور او در قلب دفاع بود 
که به دیگر بازیکنان لیورپول این اعتماد به 
نفس را می داد به دروازه حریفان یورش ببرند. 
هیچ مدافعی اندازه فن دایک در این فصل کلین شیت نداشت )15( 
و همین طور پنج گل به ثمر رساند که شامل گل های سه امتیازی 

مقابل برایتون و منچستریونایتد بود.

مدافعوسط؛کاگالرسویونچو)لسترسیتی(#
وقتی هری مگوایر در تابســتان گذشته لستر را به مقصد یونایتد 

ترک کرد برای بســیاری این ســؤال مطرح 
بود روباه ها چگونــه می توانند جای خالی او 
را پر کنند. اما کاگالر ســویونچو حتی بهتر 
از تصــورات همگان این کار را انجام داد. این 
مدافع ترکیه ای از اصلی ترین دالیل موفقیت 
لستر در کسب رتبه پنجم بود و با 24 سال سن، بیش از 90 درصد 

پاس ها و بیش از دو سوم تکل هایش در این فصل سالم بودند.

مدافعچپ؛اندرورابرتسون)لیورپول(#
ماننــد هم تیمی اش در دفاع راســت، اندی 
رابرتســون در دفــاع چپ بــا توانایی های 
فوق العــاده هجومی اش کمــک بزرگی به 
لیورپول در موفقیت های اخیر بوده است. این 
ملی پوش اســکاتلندی 12 پاس گل در این 
فصل داد و با حرکات انفجاریش از جناح چپ حســابی مدافعان 

حریف را به دردسر انداخت.

هافبکوسط؛کویندبروین)منچسترسیتی(#
شاید منچسترســیتی در راه دفاع از قهرمانی خود، چندین بار 
دچار بی ثباتی شد اما کوین دبروین هیچ گاه مقصر این لغزش ها 
نبــود. این هافبک بلژیکی این فصل 13 گل به ثمر  رســاند و 

با 20 پاس گل رکورد تاریخ مســابقات که 
در اختیــار تیری آنری بود مســاوی کرد. 
دبروین با 136 ســاختن موقعیت، بهترین 
بود و 45 موقعیت بیشــتر از نزدیک ترین 

تعقیب کننده اش داشت.

هافبکوسط؛جوردنهندرسون)لیورپول(#
این هافبک انگلیسی تاکنون جایزه بهترین 
بازیکن فصل از دیــد روزنامه نگاران را برنده 
شــده و بهترین فصل دوران ورزشی خود را 
پشت سر گذاشت. شــاید زدن چهار گل و 
دادن پنج پاس گل آمار آنچنان فوق العاده ای 
نباشد اما توانایی فوق العاده و رهبری هندرسون در درون و بیرون 

زمین از اصلی ترین عوامل قهرمانی لیورپول در این فصل بود.

هافبکوسط؛برونوفرناندز)منچستریونایتد(#
به عنوان بازیکنی که تازه در نیم فصل دوم به 
لیگ برتر آمــده، قرارگیری در تیم برتر فصل 
نشان می دهد که باید عملکرد فوق العاده ای را از 
خود به نمایش گذاشته باشد. برونو فرناندز تقریبا 
یک تنه از زمان آمدن به جمع شیاطین سرخ 

ســبب شد آن ها به رتبه سوم جدول و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا 
برسند. این هافبک پرتغالی در 14 بازی هشت گل زد و هفت پاس 
گل داد تا از زمان آمدنش به اولدترافورد تیمش بدون شکست باشد.

وینگرراست؛محمدصالح)لیورپول(#
شاید این ستاره مصری نتوانست رکوردهای 
فوق العاده خود در فصل 2017/18 را بشکند 
اما همچنان جزو بهترین مهاجمان این فصل 
بود. محمد صــالح در 34 بازی که با لباس 
قرمز به میدان رفت 19 گل به ثمر رســاند و 
10 پاس گل داد و با اینکه نتوانست سومین کفش طالی پیاپی 
خود را بدست بیاورد اما تأثیرش در نخستین قهرمانی لیورپول 

پس از 30 سال محسوس بود.

وینگرچپ؛سادیومانه)لیورپول(#
بهتریــن بازیکن نیم فصل اول بدون شــک 
ســادیو مانه بود. با اینکــه در نیم فصل دوم 
مقداری افت کرد اما همچنان عالی بود. این 
وینگر سنگالی 18 گل و 9 پاس گل داشت 
و می تــوان گفت با اختــالف کمی، رحیم 

استرلینگ را درقرارگیری در ترکیب منتخب فصل شکست داد.

مهاجم؛جیمیواردی)لسترسیتی(#
تقریباً در تمامــی طول فصل جیمی واردی 
بهترین گلزن لیگ برتر بــود و در پایان نیز 
کفش طال را به خود اختصاص داد. او 23 گل 
به ثمر رساند تا به رکورد بیش از 100 گل زده 
در لیگ برتر برسد و همین طور پنج پاس گل 
داشت تا بسیاری این حدس را داشته باشند وی برای مسابقات 

یورو فصل آینده به تیم ملی انگلیس دوباره دعوت شود.

حساب رســمی اینستاگرام کنفدراســیون فوتبال آسیا 
)AFC( در پستی به سالگرد دومین قهرمانی تیم استقالل 

تهران در جام باشگاه های آسیا واکنش نشان داد. 
ای اف سی در این پست با انتشار عکسی از آبی پوشانی که 
در فصل 1990/91 قهرمانی جام باشگاه های آسیا را برای 
این باشگاه کســب کردند، به این نکته اشاره می کند که 
پیش از این استقالل نخستین جام قهرمانی خود در آسیا 

را در سال 1970 بدست آورده است.

توییتر باشــگاه بلژیکی رویال آنتورپ که شــاهد حضور علیرضا 
بیرانوند ســنگربان تیم ملی و سابق پرسپولیس در تمرینات این 
باشــگاه بود، از نهایی شدن امضای قرارداد با او خبر داد. بیرانوند 
پس از کش و قوس های فراوان به بلژیک رفت، بعد از پشــت سر 
گذاشتن دو هفته قرنطینه، در تست های پزشکی آنتورپ شرکت 
کرد و همان طور که توییت این باشگاه اعالم کرده قراردادی سه 
ساله که می تواند به چهار سال افزایش پیدا کند را با آن ها به امضا 

رسانده است.

باشگاه رویال آنتورپکنفدراسیون فوتبال آسیا
ستاره انگلیسی باشگاه تاتنهام روز تولد 27 سالگی خود را 
در کنار دو فرزندش جشن گرفت. هری کین پس از پایان 
رسیدن فصل رقابت های لیگ برتر انگلیس در تعطیالت 
حضور دارد در توییترش عکسی دوست داشتنی در کنار 
ساحل در کنار دو دخترش منتشر کرده و تأکید کرده در 
کنار آن ها بهترین نوع جشن گرفتن تولد برای او محسوب 
می شود. کین همچنین از پیام های محبت آمیز هوادارانش 

نیز تشکر کرده است.

اینســتاگرام اختصاصی شــرکت نایــک در بخش تولیدات 
فوتبالی، در چندین پست و استوری از عرضه دومین توپی 
کــه در فصل آینده در رقابت هــای لیگ برتر انگلیس مورد 
اســتفاده قرار می گیرد خبر داد. این شرکت شعار تبلیغاتی 
خود برای محصول جدیدش را »همه چیز با توپ آغاز شد« 
در نظــر گرفته و به معرفــی قابلیت های خاص این توپ از 
جمله 30 درصد پــرواز دقیق تر آن نســبت به توپ فصل 

گذشته پرداخته است.

نایک فوتبالهری کین

سید جالل حسینی: حمایِت وزیر؟ برانکو از جیبش پول می داد

به حاشیه ها فکر می کردیم چهار بار قهرمان نمی شدیم

ضد  حمله

محرومان هفته بیست وهفتم لیگ برتر 
ورزش: اسامی محرومان بازی  های هفته بیست وهفتم لیگ برتر فوتبال 
اعالم شــد.  به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی 
محرومان دیدارهای هفته بیست وهفتم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر 
اســت: فریبرز گرامی از پارس جنوبی جم، اکبر صادقی از شهر خودرو 
مشهد، اشکان دژاگه از تراکتورسازی تبریز، هادی محمدی از ذوب آهن 
اصفهان، ســروش رفیعی و رضا میرزایی از ســپاهان اصفهان، محمد 
نیک سیرت از شاهین شهرداری بوشهر و وحید حیدریه و محمد آبشک 

از فوالد خوزستان.

 زمان و مکان دیدارهای تیم ملی 
در انتخابی جام جهانی قطر

کرونا به ضرر ایران
ورزش: پس از ماه ها بالتکلیفی، برنامه بازی های معوقه از مرحله دوم 
انتخابی جام جهانی در قاره آسیا اعالم شد و تیم ملی طبق پیش بینی ها، 
در مهر و آبان ســال جاری چهار دیدار سرنوشت ســاز خود را برگزار 

می کند.
ایران - هنگ کنگ )پنجشنبه 17 مهر(

کامبوج - ایران )سه شنبه 22 مهر(
ایران - بحرین )پنجشنبه 22 آبان(
ایران - عراق  )سه شنبه 27 آبان(

این در حالی است که در دور رفت تیم ملی فوتبال ایران در بازی برابر 
بحرین و عراق میهمان بود، اکنون در حالی از امتیاز میزبانی بهره مند 
است که باید در ورزشگاه خالی آزادی به میدان برود و این می تواند کار 

ملی پوشان را در دور برگشت رقابت ها سخت کند.

توصیه جدی به ژنرال
مربیگری را کنار بگذار

ورزش: امیر قلعه نویی، ســرمربی تیم فوتبال سپاهان صبح دیروز 
از بیمارســتان مرخص شد. او چند روز پیش به دلیل حمله عصبی 
در بیمارستان بستری شــده بود و پس از بهبودی، دیروز مرخص 
شــد. سپاهان روز شــنبه برابر اســتقالل قرار می گیرد و مشخص 
نیســت قلعــه نویی بتواند تیمــش را همراهی کند یــا خیر. خبر 
رسیده پزشکاِن قلعه نویی به خانواده او توصیه کردند که از کارهای 
پراسترس و فشــار دوری کرده و به فکر بازنشستگی باشد چرا که 
با باالتر رفتن سن، بدن تاب کمتری مقابل فشارهای شدید عصبی 
خواهد داشت و تکرار اتفاق چند روز گذشته می تواند تهدید جدی 

برای سالمت امیر باشد.
آن ها از خانواده قلعه نویی خواســتند تــا او را قانع کنند که به فکر 
کنار گذاشــتن مربیگری باشــد و یا بازنشسته شــده و یا فعالیت 
کم اســترس تری از ســر مربیگری را در پیش بگیــرد و یا اینکه 
 اگر زیر بار چنین موضوعی نمی رود حداقل یک ســال از این فضا 

دور باشد.

بازیکن تأثیرگذار نساجی فصل را از دست داد
ورزش: رضا دهقانی بازیکن تأثیرگذار نســاجی مازندران و تیم ملی 
امید که در بازی دو تیم نســاجی مازندران و فوالد خوزستان مصدوم 
شــد دیروز پــس از عکس برداری از ناحیه آســیب دیده خود متوجه 
پارگی همســترینگ پا شد و به تشخیص پزشک متخصص، او تا یک 
ماه نمی تواند فوتبال بازی کند و در نتیجه فصل را از دســت داد. بعد 
از محمدعباس زاده، علی شــجاعی و محمد میری حاال نوبت به رضا 
دهقانی دیگر بازیکن تأثیرگذار نساجی رسید تا با مصدومیت او دست 

محمود فکری در بازی های آینده خالی تر شود .

ترابیان: شخصاً استقالل را از لیگ اخراج کردم
میزان: رئیس ســابق کمیته فوتســال گفت: شخصاً استقالل را از 
لیــگ اخراج کردم، چون تابع برنامه لیــگ نبودند و در آن مقطع 
پرسپولیس هم مشــکالت مالی زیادی داشت و هر دو تیم ناموفق 

بودند.
عباس ترابیان در ارتباط با درخواست باشگاه استقالل برای حضور 
دوباره در لیگ برتر فوتســال و همچنیــن اخباری مبنی بر حضور 
احتمالی پرسپولیس که به دلیل مخالفت سازمان لیگ با 16 تیمی 
شدن به تعویق افتاد اظهار کرد: به طور کلی 16 تیمی شدن سبب 
افزایش هزینه های تیم ها، طوالنی شدن لیگ و کاهش کیفیت لیگ 
فوتسال می شود؛ بنابراین مشکل اول این است که با وجود این دو 

تیم، لیگ 16 تیمی می شود.
رئیــس ســابق کمیته فوتســال در پایــان درباره ســابقه حضور 
پرسپولیس در فوتسال خاطرنشان کرد: پرسپولیس با اینکه لیگ را 
خوب شــروع کرد، اما در پایان با مشکالت شدید مالی مواجه شد. 
به نظرم تا زمانی که اولویت اول تا بیســتم این دو باشــگاه فوتبال 
است و فوتسال در آن جایی ندارد، این دو باشگاه در لیگ فوتسال 

موفق نخواهند شد.

تشدید نظارت بر مسابقات هفته های پایانی 
میزان: طبق اعالم روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، جلسه 
هماهنگی کنترل و نظارت بر مســابقات هفته های پایانی مسابقات 
لیگ در همه رده ها )لیگ برتر، لیگ دسته یک، دوم و سوم( برگزار 

شد.
در این جلسه مقرر شد برای مسابقات هفته های پایانی داوران مجرب و 
با عملکرد مناسب انتخاب شوند. در ضمن مسئوالن برگزاری مسابقات 
نیز با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه مسابقات متناسب با آن مسابقه 

انتخاب شوند.
در خصوص شرایط مشکوک به شرط  بندی هم کارگروه ویژه ای تشکیل 

و گزارش های واصله را برای پیشگیری الزم اعمال نمایند.

تمدید قرارداد هافبک عراقی با پرسپولیس 
بشار ماندنی شد

ورزش: هافبک عراقی پرسپولیس با اعالم خبر ماندنش در این تیم به 
شایعات پایان داد. 

حاال بشار رسن در گفت وگویی اینترنتی با شجاع خلیل زاده اعالم کرد 
با باشگاه به توافق اولیه رسیده و امروز ساعت 12 به دفتر باشگاه مراجعه 
می کند تا مذاکرات نهایی را انجام داده و در صورت توافق قراردادش را 

تمدید کند.
بدین ترتیب شــایعات در مورد رســن و جدایی او از پرســپولیس با 
ایــن صحبت های او خاتمه یافته و با تمدیــد قراردادش ماجرای یکی 
از بازیکنانــی که قراردادش در پایان فصل تمام می شــود حل و فصل 

می شود.

منهای فوتبال

هفته بیست و هفتم لیگ برتر ایران
تراکتور-پیکان

    جمعه 10 مرداد - 19:45 از شبکه ورزش

هفته بیست و هفتم لیگ برتر ایران
صنعتنفت-شهرخودرو

    جمعه 10 مرداد - 21:00 از شبکه خراسان رضوی

فینال جام اتحادیه فرانسه
پاریسنژرمن-لیون

    جمعه 10 مرداد - 23:40 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

تیم واترپلو پرسپولیس هم قهرمان شد
ورزش: تیم واترپلو پرســپولیس که در فصل جاری اعالم موجودیت 
کرده، به عنوان قهرمانی لیگ برتر رسید. رقابت های لیگ برتر واترپلو 
1398 به دلیل شــیوع ویروس کرونا و لزوم فاصله گذاری اجتماعی و 
پرهیز از تجمع در اماکن پرخطر به توصیه ســتاد ملی مبارزه با کرونا 

نیمه کاره ماند.
بر این اســاس رتبه بندی نهایی تیم ها در لیگ برتر واترپلو 1398 به 

شرح زیر است:
1- پرسپولیس

2- دانشگاه آزاد اسالمی
3- سایپا و نفت امیدیه)مشترک(

زمان قرعه کشی لیگ کشتی مشخص شد
ورزش: مهلت اعالم آمادگی تیم ها برای شــرکت در بیستمین دوره 
لیگ برتر کشــتی آزاد و فرنگی، جام یادگار امام)ره( و همچنین ثبت 
قرارداد کشتی گیران و مربیان هر تیم در روز 12 مردادماه پایان می یابد 
تا اســامی تیم های حاضر در این رقابت ها به صورت کامل از ســوی 

سازمان لیگ کشتی اعالم شود.
طبق تصمیم مسئوالن ســازمان لیگ و فدراسیون کشتی، مقرر شد 
قرعه کشــی بیستمین دوره لیگ برتر کشــتی روز 23 مردادماه سال 

جاری در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شود.
این در حالی است هنوز مجوزی برای برگزاری رقابت های کشتی صادر 
نشده و با توجه به شیوع موج دوم کرونا در کشور مشخص نیست لیگ 
کشتی چه سرنوشتی خواهد داشت. ستاد مقابله با کرونا در ورزش باید 

مجوز برگزاری این مسابقات را صادر کند.  

ستاره ایرانی به کار خود در لیگ چین پایان داد
ورزش: حامد حدادی ستاره بسکتبال ایران فصل نسبتاً موفقی را در 
لیگ چین و در تیم نانجینگ پشت سرگذاشت؛ اگرچه تیمش نتوانست 
به پلی آف راه پیدا کند. سنتر 218 سانتیمتری ایران پس از آغاز مجدد 
لیگ چین 12 بازی برای تیمش انجام داد و عملکرد خوبی از خود به 
نمایش گذاشــت. ثبت هشت دبل در 12 بازی آمار درخشان حدادی 
در این مقطع را نشان می دهد. با وجود درخشش ستاره بسکتبال ایران 
در نانجینگ این تیم با 28 شکست موفق نشد به پلی آف این رقابت ها 
صعود کند؛ اگرچه حدادی چند بازی را به دلیل مصدومیت از دســت 

داد.

مسابقات اهداف پروازی استارت می خورد
ورزش: ســومین نشست هم اندیشــی لیگ اهداف پروازی با حضور 
رئیس فدراسیون تیراندازی و اعضای شورای فنی اهداف پروازی برگزار 
شــد. برای آمادگی ورزشکاران این رشته مسابقات آزاد اهداف پروازی 
روزهای 12و 13 و 14 شــهریورماه در سایت اهداف پروازی مجموعه 
ورزشی آزادی برگزارمی شود و همین مسابقات مبنای اولیه محاسبه 
رنکینگ ورزشکاران در سال جاری خواهد بود و سپس مسابقات لیگ 

اهداف پروازی رسماً آغاز خواهد شد.
مسابقات لیگ اهداف پروازی به صورت رفت و برگشت در فضای کاماًل 
باز و با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی برگزار می شود و تاکنون 
 تیم های نام آشــنایی بــرای حضور در این مســابقات اعالم آمادگی 

کرده اند.

زهرا نعمتی: 
ای کاش تمامیت خواه نباشیم

ورزش: عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک گفت: داشتن 
رأی ستاره های ورزش ایران برایم افتخار بود اما امیدوارم بتوانیم منش 

قهرمانی و پهلوانی را ترویج دهیم و تمامیت خواه نباشیم.
زهرا نعمتی در گفت وگو با ایســنا ادامه داد: فکر می کنم آقای ساعی 
چند مسئولیت در زمینه های مختلف دارد و اکنون با ریاست کمیسیون 
ورزشــکاران مسئولیتش ســنگین تر شده اســت. امیدوارم بتواند به 
ورزشکاران کمک بیشتری بکند و ما حتماً با افتخار در کنار او هستیم. 
همچنین امیدوارم روزی بتوانیم از طریق کمیسیون ورزشکاران منش 
قهرمانی و پهلوانی را الگوســازی و به هم یادآوری کنیم. ای کاش در 
این بخش بتوانیم به تمام قهرمانان و ورزشــکاران یاد بدهیم همیشه 
تمامیت خواه نباشیم و همدلی بیشــتری داشته باشیم. به نظرم این 
مســئله اهمیت بیشتری نسبت به رسیدن به پســت ها، جایگاه ها و 

ریاست ها داشته باشد.

والدیمیر آلکنو پیشنهاد ایران را تأیید کرد، اما...
 سرمربی سابق معروف

 روی نیمکت تیم ملی ایران؟
ورزش: در شرایطی که چند ماهی از قطع همکاری فدراسیون والیبال 
ایران و ایگور کوالکوویچ می گذرد، هنوز تکلیف سرمربی جدید تیم ملی 
مشخص نشده است. دبیر فدراسیون والیبال در گفت و گوی اخیر خود 
مذاکرات با مربیانی همچون رزنده و آلکنو، ســرمربیان سابق تیم های 
برزیل و روسیه را تأیید کرده است. با این حال به نظر می رسد مذاکرات 
فدراسیون با والدیمیر آلکنو خیلی جدی تر پیش می رود. سایت رسمی 
لیگ والیبال روســیه در گزارشی به این موضوع پرداخته و نقل قولی 
هم از این مربی مطرح والیبال روســیه آورده است. آلکنو که درمقام 
بازیکن و ســرمربی افتخارات زیادی با تیم ملی روســیه کسب کرده، 
 هم اکنون ســرمربی تیم زنیت کازان در لیگ والیبال این کشــور به 

حساب می آید.

تیم منتخب فصل لیگ برتر انگلستان

در تسخیر لیورپولی ها!
امیرمحمد سلطان پور: لیورپولی ها برای نخستین بار در 30 سال گذشته این عنوان را بدست آوردند و این کار را با اقتدار نیز انجام دادند. 
منچسترسیتی پس از دو فصل پیاپی قهرمانی این بار نایب  قهرمان شد و منچستریونایتد و چلسی نیز سوم و چهارم شدند. در زیر تیم 

منتخب فصل این رقابت ها را معرفی می کنیم که مسلماً سهم بازیکنان تیم قهرمان در آن چشمگیر است:

علی کریمی: 
برای تمدید تماس نگرفتند

ورزش: هافبک استقالل پس از مدت ها سکوت در خصوص 
مسائل مختلف پاسخگوی سؤال ها بود.  علی کریمی در گفت 
وگو با ایلنا در خصوص برتری مقابل پارس جنوبی جم گفت: 
بازی مهمی را بردیم و روی زحمات بچه ها و کادر فنی ســه 
امتیــاز را گرفتیــم. کریمی در واکنش به اظهــارات یکی از  
پیشکسوتان اســتقالل  که گفته بود پیراهن بازیکنان باید 
ِگلی شــود گفت: چه زمانی که در سپاهان یا کرواسی یا دو 
سال در استقالل یک زمان هایی نسبتاً به روزهایی که آماده تر 
هستم چه روزی آمادگی پایین داشته باشم 100 درصد تالشم 
را گذاشــته ام و تمام توانم را گذاشتم تا برای تیمم مثمرثمر 
باشم.  خیلی وقت است پیراهن بازیکنان گلی نمی شود چرا که 
کیفیت چمن ها باال رفته و دیگر کسی گلی نمی شود. کریمی 
درخصوص اینکه شــایعه شده بود با فرهاد مجیدی اختالف 
دارد گفت: فرهاد مجیدی همیشه یکی از اسطوره های باشگاه 
استقالل است که در بدترین شرایط ممکن آمده و سرمربیگری 
را قبول کرده است و مسئولیت سنگینی بر دوش اوست. تمام 
بچه ها هم ایشــان را دوست دارند و به او اعتماد داریم. سعی  
می کنیم کمک حالش باشیم وی ادامه داد: این حرف ها برای 
من خنده دار است که من با آقا فرهاد مشکل داشتم و مطرح 

کردن آن به هیچ وجه درست نیست.
هافبک آبی پوشــان درباره وضعیت ادامــه همکاری با تیم 
استقالل همچنین گفت: قراردادم با استقالل در پایان فصل 
تمام می شود و چند بازی تا آخر فصل باقی مانده است. در حال 
حاضر هیچ صحبتی با باشگاه درباره تمدید قرارداد نشده است 
و قسمت زیادی از طلب فصلمان باقی مانده و در پایان بازی ها 
باید ببینم شرایط چگونه است. بازی کردن در استقالل برای 

هر بازیکنی افتخار بزرگی است و من هم این افتخار را دارم.
علی کریمی درباره رویارویی با سپاهان اصفهان، تیم سابقش 
در هفته بیست و هفتم گفت: همه می دانند سپاهان یکی از 
بهترین تیم های ایران است و بازی سختی برابر آن ها خواهیم 
داشت. با توجه به اینکه بازی بدون تماشاگر است شرایط برای 
آن ها در تهران راحت تر است. قطعاً سپاهان با امیر قلعه نویی 
تیم قوی و زهرداری اســت و سه امتیاز این بازی برای هر دو 
تیم از اهمیت باالیی برخوردار است. تالش می کنیم سه امتیاز 
این بازی را بگیریم و امیدوارم پیش از این بازی شرایط آقای 
قلعه نویی بهبود پیدا کند، ایشان در مربیگری  فردی ثابت شده 

هستند.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

حال وخیم خسرو سینایی بر اثر ابتال به کرونا
ایسنا: خسرو ســینایی به علت 
عفونت ریه و مبتال شدن به کرونا، 

در بیمارستان بستری است.
حبیــب احمدزاده - نویســنده و 
فیلمساز - گفت: خسرو سینایی به 
دلیل عفونت توأمان ریه و بیماری 

کرونا در بخش ویژه بیمارستان امیر اعلم بستری شده است.
وی از همه خواست برای بهبود این سینماگر ارزشمند با هر بیانی دعا کنند. 
سینایی حدود یک ماه پیش برای یک عمل جراحی در بیمارستان بستری 
بود و پس از مدتی مرخص شد. این کارگردان و مستندساز سینمای ایران، 
فیلم های متعددی را ســاخته که یکی از مشهورترین آن ها »عروس آتش« 
است که جایزه بهترین فیلم نامه را در هجدهمین جشنواره فیلم فجر دریافت 
کــرد. جزیره رنگین، کویر خون، مثل یک قصه، گفت وگو با ســایه، مرثیه 

گمشده و هیوالی درون، از دیگر آثار این فیلمساز هستند.

»کوکاکوال« در تئاتر شهر دو اجرایی شد
فارس: نمایــش »کوکاکوال« به 
نویســندگی و کارگردانــی نصیر 
ملکی جو در تاالر قشــقایی تئاتر 
شهر، روزهای پایانی هفته جاری 

طی دو نوبت به صحنه می رود.
نمایش »کوکاکوال« به نویسندگی، 

طراحی و کارگردانی نصیرملکی جو که از روز یکشــنبه بیســت و نهم تیر 
ماه اجرای خود را در تاالر قشــقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده، روزهای 
چهارشنبه هشتم، پنجشنبه نهم و جمعه دهم مرداد ماه در دو نوبت میزبان 
عالقه مندان تئاتر است.  ســیاوش چراغی پور و پگاه کاظمی، بازیگران این 
نمایش هســتند. چراغی پور که در حال حاضر »فیلم جهان با من برقص « 
را روی اکران دارد، در مصاحبه ای از شرایط این روزهای تئاتر گله کرده بود 
و گفته بود انتظار داشتم مدیران هنری در همان اجراهای نخست به سالن 
ما بیایند و به اولین گروه هایی که در دوران کرونا روی صحنه رفتند، دلگرمی 
بدهند. وقتی خودشان پایشان را به تئاتر نمی گذارند، تماشاگر هم به این ها 
نگاه می کند. مثل اینکه وزیر بهداشــت با زدن ماســک، مردم را به این کار 
تشــویق می کند. تئاتر هم حوزه کاری مدیران هنری است که باید برای آن 
انرژی بگذارند. براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، اجرای اول این نمایش 

در روزهای یاد شده ساعت 18 و اجرای دوم ساعت 20 خواهد بود. 
در توضیحات این نمایش آمده است: » نمایش کوکاکوال در سه اپیزود اتفاق 
می افتد. داستان، حوِل محورِ موضوِع  مصرف گرایی افراطی در جوامِع مدرن، 
مسئله »اوبیسیتی« یا همان بیماری فربه گی منتج از استفاده بیش از اندازه از 

غذاهای آماده، رستوران ها، غداهای کنسروی و ... است«. 

ویدئویی که ۱۳میلیون بار دیده شد
نامزدی غیرمنتظره بردپیت در جوایز امی ۲۰۲۰

مهر: 28 جوالی با اعالم اســامی 
نامزدهــای جوایــز امــی 2020 
برای انتخــاب بهترین برنامه های 
تلویزیونی آمریکا، اســم بردپیت 
نیــز در میان ایــن نامزدها جای 
داشت. به نقل از دیلی میل، بردپیت 

نامزدی جایزه امی را نیز به فهرست جوایزش افزود.
وی که اوایل سال 2020 برای بازی در فیلم »روزی روزگاری هالیوود« برنده 
جایزه اسکار شد، حاال این شانس را دارد که در ماه سپتامبر جایزه امی را از 
آن خود کند. این بازیگر ۵۶ساله برای بازی در نقش دکتر آنتونی فاوچی این 
نامزدی را کسب کرد. پیت با ایفای نقش این پزشک مشهور در روزهای اولیه 
شیوع کرونا در آمریکا در مجموعه »اجرای زنده شنبه شب« این نامزدی را 
کســب کرد و در بخش بهترین بازیگر میهمان در سریال کمدی، در میان 
نامزدهــا جای گرفت. دیگر رقبای وی در این بخش فرد ویالرد، آدام درایور، 
دو پاتل، ادی مورفی و لوک کربای هســتند. این بازیگر تاکنون در مجموع 
چهار بار نامزدی امی را کســب کرده و سال 201۵ آن را در بخش بهترین 
فیلم تلویزیونی برای »قلب نرمال« بدست آورد. وی تهیه کننده این برنامه بود.

بردپیت 2۵ آوریل در برنامه »اجرای زنده شنبه شب« در نقش دکتر فاوچی 
ظاهر شد و در قالب وی به نقد رفتارهای ترامپ در مواجهه با ویروس کرونا 
پرداخت. ویدئوی این بخش بیش از 1۳میلیون بار در یوتیوب مشاهده شد و 

خود دکتر فاوچی نیز از بردپیت برای این نقش آفرینی و پیامش تشکر کرد.
وی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: وقتی از من پرسیدند مایلم چه کسی 
نقش مرا بازی کند از بردپیت نام بردم. او از بازیگران محبوب من اســت. به 

نظرم کار او عالی بود و نشان داد که درجه یک است.
وی افزود: وقتی او کاله گیسش را برداشت و از من و تمامی جامعه پزشکی 
تشکر کرد، نشان داد نه تنها بازیگر فوق العاده ای است بلکه انسان درجه یکی 
هم هست. با این نامزدی سال 2020 به سالی موفقیت آمیز برای بردپیت بدل 
شــده است، زیرا او با بازی در نقش کلیف بوث در فیلم کوئنتین تارانتینو در 
آغاز این سال موفق به کسب جایزه اسکار شد و عالوه بر آن جایزه منتخب 

منتقدان، گلدن گلوب و جایزه انجمن بازیگران را هم دریافت کرد.

تصمیم های ویژه برای حمایت از سینماداران
از شنبه تا چهارشنبه، بلیت سینماها نیم بها شد

مهر: به پیشنهاد دبیر شورای صنفی 
نمایش مقرر شــد بلیت سینماها 
شــنبه تا چهارشــنبه هفته آینده 

نیم بها باشد.
بــه نقل از روابط عمومی ســازمان 
ســینمایی، در یازدهمین جلســه 

کارگروه بررســی آسیب های کرونا در سینما مصوب شد فروش سینماها از 
ابتدای مرداد ماه به مدت سه ماه کامالً به سینماها تعلق گیرد و سهم دفاتر 

پخش توسط سازمان سینمایی پرداخت شود.
در این جلســه مقرر شــد از تاریخ اول مرداد لغایت اول آبان ۹۹ برای 
کلیه فیلم های ایرانی که با تأیید شورای صنفی نمایش به چرخه اکران 
وارد شــده اند، درآمد فروش آن ها تماماً به سینما تعلق گیرد و در پایان 
اکران، معادل فروش خالص آنان، از سوی سازمان سینمایی به شرکت 

پخش پرداخت شود.
تک سانس ها یا اکران دوم از شمول این قاعده خارج خواهد بود.

همچنین به این فیلم ها 100میلیون تومان کمک هزینه اکران تعلق گیرد و 
برای دریافت وام ۴درصدی، به میزان فروش و حداکثر تا سقف ۵00 میلیون 
تومان به صندوق کارآفرینی امید معرفی شــوند و چنانچه فروش فیلمی از 
۵00 میلیون تومان بیشتر شد 100میلیون تومان دیگر نیز به صورت بالعوض 

اعطا شود.

 ســیما و ســینما/ زهره کهنــدل  پروانه 
کارگردانــی  بــه  ســاخت»حکم تجدید نظــر« 
محمدامین کریم پور در جلسه اخیر شورای صدور 
پروانه ساخت صادر شد و جنجال های زیادی به پا 
کرد که چرا به یک اینستاگرامر مجوز کارگردانی 
داده شده است در حالی که عده ای از فیلم سازان 
هنوز در صف مانده اند. معاون نظارت و ارزشــیابی 
سازمان سینمایی در پاســخ به اینکه چرا برخی 
دســتیاران کارگردان ها یا کســانی که در حوزه 
فیلم ســازی کوتاه فعالیت داشــتند برای گرفتن 
پروانه ســاخت و کارگردانی فیلم های اول خود با 
مشکالت زیاد یا عدم صدور مجوز روبه رو شده اند، 
به ایسنا گفته است: حتماً نمونه کارها ضعیف بوده، 

چون ما که مشکلی با کسی نداریم.
محمدمهدی طباطبایی نــژاد در دفاع از این اقدام 
شــورای پروانه ســاخت اظهار کرده است »ما به 
طور کلی در شورای پروانه ساخت به نمونه کارها، 
ســوابق علمی و حرفه ای کســی که درخواست 
مجوز کارگردانی می کند، نگاه می کنیم. در حوزه 
کارگردانی ســوابق تحصیلی و نمونه کارهای ارائه 
شده مالک اســت و درخواســت هر کارگردانی 
از جمله شــخص مــورد بحث بر همین اســاس 
بررسی شده است«. وی مدعی شده »محمدامین 
کریم پور، هم تحصیالت ســینمایی داشته و هم 
چند نمونه فیلم کوتاه فرستاده که اعضای شورا  به 
اتفاق آراء نمونه کارهایش را مورد تأیید و تصویب 
برای تولید فیلم بلنــد قرار دادند. در واقع اعضای 
شــورا اصاًل این درخواست کننده را نمی شناختند 
و صرفاً با دیدن نمونه کارها متقاعد شدند که وی 
صالحیت کارگردانی یک فیلم سینمایی را دارد«.

شــاید بســیاری از ما پیــش از این ماجــرا، نام 
محمدامین کریم پور را حتی در اینســتاگرام هم 
نشــنیده بودیم، ولی این جنجال آفرینی اگر برای 
کسی آب نداشت برای این اینفلوئنسر نان داشت. 
حتی اگر فیلم او به گیشــه هم برسد در وضعیت 
فعلی سینما که بسیاری از فیلم های موفق و حتی 
گیشه پسند هم شکست خورده اند، احتماالً بخت 
باالیــی در فروش ندارد، ولــی جنجا ل های اخیر 
برای گرفتن مجــوز کارگردانی این جوان جویای 
نام، شهرت، فالوئر بیشتر و درآمد کالنی به ارمغان 
می آورد. البتــه ماجرای ورود اینســتاگرامرها به 
عرصه تولیدات فیلم و سریال فقط به محمدامین 
کریم پور ختم نمی شود همچنانکه آغازگر قصه هم 
او نبوده است و پیش از این، برخی از اینستاگرامرها 
همچون علی صبوری و جواد خواجوی هم به بازی 
در فیلم های سینمایی و ســریال های تلویزیونی 
دعوت شــده اند، ولی اولین  بار اســت که یکی از 
اینفلوئنســرها پا را فراتر نهاده و  کارگردانی یک 

فیلم  سینمایی را برعهده می گیرد.

هرکسیپولداردفیلممیسازد#
عــده ای بر ایــن باورند در جایی که بســیاری از 
دانش آموختگان رشته سینما و سازندگان فیلم های 

کوتاه و مستند نمی توانند فیلم سینمایی بسازند، 
چطور از یک فعال مجازی برای ورود به این حوزه 
حمایت می شود؟ کیوان کثیریان، منتقد سینما و 
تلویزیون معتقد اســت: شورای پروانه ساخت اگر 
منحل شــود اتفاقی نمی افتد، وقتی خروجی اش 
این اســت، بهتر اینکه چنین شورایی نباشد. گویا 
برای این شــورا فیلتری جز سرمایه وجود ندارد و 
هر کسی پول داشت می تواند فیلم بسازد. در واقع 
گزینش با سرمایه تنظیم شده و ربطی به مهارت، 

تخصص و صالحیت ندارد. 
وی تأکید می کند: بهتر است شورای پروانه ساخت 
منحل شود و هر کســی که توانست سرمایه گذار 
جذب کند، فیلم بســازد سپس شــورای پروانه 
نمایش تصمیم بگیرد که مجوز نمایش بدهد یا نه.
کثیریان درباره اینکه هنوز دستیار کارگردان ها و 
کسانی که فیلم کوتاه ساخته اند پشت در شورای 
پروانــه نمایــش مانده اند، چرا درخواســت یک 
اینفلوئنسر همان اول پذیرفته می شود، می گوید: 
مشــکل همین جاســت که آدم هایی پشت صف 
شورای پروانه ســاخت گیر کرده اند که توانایی و 
استعداد فیلم سازیشان را نشان داده اند. یکی فیلم 
ساخته و مجوز ویدئویی داشته و حتی فیلمش در 
هنر و تجربه هم اکران شده است یا فیلم کوتاهی 
دارد که پای اســکار بوده است یعنی کاربلد است، 
ولی شورای پروانه ساخت تشخیص نمی دهد این 
فرد صالحیت دارد، چطور در مورد این آقا چنین 
تصمیمی گرفته می شود؟! بسیاری از فیلم سازان 
در صف مانده اند و گاهی گرفتن مجوز کارگردانی 
آن ها سال ها طول کشیده است و حتی عده ای پس 
از چند سال دویدن، هنوز مجوز ساخت نگرفته اند. 

وی ادامــه می دهد: چطور می شــود برای عده ای 
فرش قرمز پهن می شــود؟ دلیلش مشخص است 
چون سرمایه گذار گردن کلفتی پای کار آورده است 
و چون پول زیادی آورده می تواند فیلمش را بسازد. 
مالک  و معیار برای شورای پروانه ساخت، سرمایه 

است نه صالحیت.

فریدونجیرانی#
معتقدبهحذفشوراست

این فیلمســاز و کارگردان تئاتر با بیان اینکه اگر 
این شورا منحل شــود، آسیب هایش کمتر است، 
خاطرنشــان می کند: پیش از صــدور مجوزهای 
جدید با آقای فریدون جیرانی و آقای مازیار میری 
در الیو صحبــت کردم که هر دو معتقد به حذف 
شورای پروانه ســاخت بودند. با وجود اینکه آقای 
میری ســال ها عضو شــورا بوده و آقای جیرانی 
هم اکنون عضو این شوراســت، هر  دو نفر موافق 
حذف شــورا بودند در حالی که اکنون همه کاسه 

کوزه ها برای صدور این مجوز را سر آقای جیرانی 
می شکنند.

کثیریان معتقد است: آقای جیرانی نسبت به این 
اتفاق سکوت کرده اند، ضمن اینکه همه اعضای 
شــورای پروانه ســاخت، زیر نامه صدور پروانه 
ساخت فیلم »حکم تجدید نظر« را امضا کرده اند 
و برای توجیه کارشان می گویند که محمدامین 
کریم پور، فوق لیسانس سینما دارد در حالی که 
این طور نیست و لیســانس برق دانشگاه علمی 
کاربردی دارد. طبیعی است که این فرد با نحوه 
عملکردش در اینســتاگرام و روحیه ای که از او 
در مصاحبه اخیرش دیدیم، اگر فوق لیســانس 
ســینما داشــت تاکنون همه جا اعالم کرده بود 
یا گفته می شــود که دستیار کارگردان بوده، در 
کدام فیلم و کجای ســینما اسمش بوده است. 
نمی شــود که برای توجیه ماجرا، رزومه ســازی 

کرد. 
این منتقد ســینما و تلویزیــون می گوید: به نظر 
می رسد اعضای شورای پروانه ساخت اصاًل این فرد 
را نمی شناختند و رأی داده اند، بعد فهمیده اند  که 
اینفلوئنسر اســت و به او گفته اند برو ویدئوهایت 
را از اینســتاگرام حذف کن، ولی این ویدئوها در 
فضای مجازی منتشر شده است! به نظرم این رأی 
از ســر ناآگاهی بوده است، شاید اگر روی این فرد 
شناخت داشتند، برای صدور مجوز تأمل بیشتری 

می کردند. 
وی یادآور می شود: شنیده ها درباره این فیلم زیاد 
اســت عده ای می گویند فیلم نامه خوبی داشــته 
و عــده ای می گویند رقم هــای باالیی به بازیگران 

پیشنهاد شده که نتوانند رد کنند. 

برندهوبازندهیکبازیناخواسته#
کثیریان با بیان اینکه شــورای پروانه ساخت وارد 
یک بازی ناخواســته شده که خودش نمی دانست 
بازنده است و برنده ماجرا این جوان جویای نام بوده 
است، خاطرنشان می کند: اینفلوئنسرها درآمدهای 
نجومی دارند و این فرد می تواند دســت ببرد توی 
جیبش و فیلم بســازد. در شرایط فعلی سینمای 
ایران، سرمایه حرف اول را می زند؛ بنابراین عجیب 
نیست کســی که پول دارد همه را بخرد از بازیگر 

گرفته تا فیلمبردار و دیگر عوامل تولید.
به باور وی، اگر قرار اســت خروجی شورای پروانه 
ساخت این باشد بهتر اینکه چنین فیلتری نباشد. 
این فیلم نامه نویس می گوید: حرفم این نیست که 
این آقا فیلم نســازد، بســازد، ولی فیلم سازی که 
ســال ها در نوبت مانده و صالحیتش را هم  ثابت 
کرده است، چرا فیلم نسازد؟ اشکال اینجاست که 
جلــو یک نفر گرفته  و بــرای دیگری فرش قرمز 
پهن می شود! درها را برای همه باز کنید. شاید مِن 
نوعی هم بخواهم فیلم بسازم دست کم من بیشتر 
از سینما می دانم. برخی از فیلم سازان را می شناسم 
که دو فیلم ســاخته اند ولی پروانه ســاخت فیلم 

سینمایی به آن ها داده نمی شود.
وی با بیان اینکه ســینمای ما در وضعیت ابتذال 
قرار دارد و فیلم دیگری هم به فهرست مبتذل ها 
اضافه می شــود، عنــوان می کند:  فکــر کنید از 
شخصی مثل محمدامین کریم پور با پیشینه ای که 
دارد چه درمی آیــد؟! در نهایت یک فیلم کمدی 
ســطحی و مبتذل که نمونه هایــش را روی پرده 
ســینما کم ندیدیم. از ایــن آدم، حرف جدی و 

عمیق درنمی آید.
کثیریان می گوید: اگر قرار باشد در سینمای ایران 
یک حرف مهم بزنی، باید ســال ها در نوبت پروانه 
ساخت بمانی. چطور برای یک نفر فرش قرمز پهن 
می کنید و به بقیه سخت می گیرید چون آن ها قرار 
نیســت فیلم کمدی مبتذل بسازند، ولی از کسی 
که قرار اســت فیلم کمدی ســطحی بسازد، از او 
استقبال می کنید، چون برایشــان دردسر ندارد! 
این شیوه اشتباه است و چنین نتیجه هایی به بار 

می آورد. 
به باور این فیلمساز آبروی شورای پروانه ساخت 
با صدور این مجوز از بین رفت و یادآور می شود: 
من کاری به حمایت کردن یا نکردن از این فرد 
ندارم، حرفم این است که شرایط باید برای همه 
یکسان باشد، نه اینکه جلو بقیه فیلم سازانی که 
صالحیت ســاخت فیلم دارند، گرفته شود. اگر 
یک راننده می تواند فیلم نامه خوبی بنویســد و 
ســرمایه گذار جذب کند، فیلمش را بسازد، ولی 
کســی که کارش فیلم ســازی است و دستیاری 
کرده، چرا پشــت صف بماند؟! شــورای پروانه 
ســاخت، فیلتر اضافه اســت. هر کسی خواست 
فیلمش را بسازد، چون توانســته تهیه کننده را 
توجیــه کند، اگر هم در شــورای پروانه نمایش 

مجوز گرفت، فیلمش نمایش داده شود.

برش

 اینفلوئنسرها درآمدهای نجومی 
دارند و این فرد می تواند دست 
ببرد توی جیبش و فیلم بسازد. 
ایران،  در شرایط فعلی سینمای 
می زند؛  را  اول  حرف  سرمایه 
بنابراین عجیب نیست کسی که 
پول دارد همه را بخرد از بازیگر 
گرفته تا فیلمبردار و دیگر عوامل 

تولید

مروری بر لیست کسانی که قرار است امسال فیلم اولشان را بسازند، از یوسف حاتمی کیا تا ادوین خاچیکیان

پسرها وارد می شوند...
سیما و ســینما: در حالی که از اوایل هفته  بیشتر خبرهای 
ســینمایی حول و حوش شــورای پروانه ساخت و حاشیه های 
اهــدای پروانه  ســاخت »حکــم تجدید نظر« بــه کارگردانی 
محمدامین کریم پور می چرخد، با این همه شورای پروانه ساخت 
در این مدت تنها یک شاخ مجازی را تأیید نکرده اند بلکه با نگاهی 
به اسامی اعالم شده از سوی این شورا برای ساخت فیلم از اواخر 
تیرماه تاکنون نام های آشــنای دیگری را هم که بیشتر بازیگر 

هستند، مشاهده می کنید. 
با وجود نامعلوم بودن سرنوشــت فیلم های ســال گذشــته و 
وضعیت سینماها به خاطر شیوع بیماری کرونا، به نظر می رسد 
همچنان اشتیاق فیلم سازی در بین اهالی سینما وجود دارد. بنا 
بر گزارش های متعدد خبرگزاری ها تاکنون تعداد زیادی پروانه 
ساخت صادر شده و چند فیلم هم در مرحله فیلم برداری هستند. 
جالب اینکه در این میان  چند چهره  نام آشنای سینما در تدارک 
ساخت فیلم اولشان هستند که بیش از این بازیگر بوده اند. البته 
وسوســه کارگردانی پیش از این به ســراغ بازیگران نام آشنای 
دیگری چون شــهاب حسینی هم رفته  است. همچنین در بین 
بازیگران مطرح دنیا نیــز افرادی وجود دارند که تمایل دارند به 
نوعی ایستادن پشت دوربین را تجربه کنند. در ادامه نگاهی به 
چهره های آشــنایی که قرار است امسال فیلم اولشان را بسازند، 

خواهیم انداخت.

فرزندابراهیم#
اواخر هفته گذشته شورای صدور پروانه ساخت، مجوز کارگردانی 
یوسف حاتمی کیا، مجید مافی و امین قوامی را صادر کرد. یکی 
از نام های آشنای این فهرست، یوسف حاتمی کیا، فرزند ابراهیم 
حاتمی کیاســت. او پیش از این در فیلم »چ« دستیار دوم بوده 
است و همچنین مستندی از پشت صحنه این فیلم ساخته است. 
یوسف حاتمی کیا لیسانس سینما با گرایش تدوین از دانشکده 
ســینما و تئاتر خوانده، اما گرایش شــخصی اش به فیلم سازی 
بوده اســت. او تاکنون چند فیلم مســتند و کوتــاه کارگردانی 
کرده که مضمون جنگ در خط روایتی این آثار پررنگ اســت 
و در واقع شــاید بتوان نگاه یوسف را در راستای نگاه پدر تلقی 

کرد.گفته می شــود وی پیش از این در بخش مسابقه بین الملل 
جشــنواره مقاومت، بــا فیلمی به نام »مالقات شیشــه ای« به 
تهیه کنندگی ابراهیم حاتمی کیا مورد توجه قرار گرفت. این اثر 
ظاهراً درونمایه جنگی داشــت و با سرمایه گذاری مؤسسه اوج، 

سرمایه گذار»بادیگارد« ساخته شده بود.

ازتئاتربهسینما#
بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا، حمیدرضا آذرنــگ، چهره 
شناخته شده دیگری است که امســال بناست فیلم اولش را 
در مقام کارگردان بســازد. آذرنگ که سال هاســت به عنوان 
بازیگر در سینما و تئاتر فعالیت کرده و چندین نمایش مطرح 
از جمله »خنکای ختم خاطــره«، »هتلی ها«، »ترن« و ... را 
روی صحنه برده قصد دارد با شروع پیش تولید، اواخر تابستان 
اولین فیلمش را کلید بزند. طبق آخرین اخبار، شورای پروانه 
ســاخت مجوز فیلم برداری فیلم را صادر کــرده و به زودی 
اسامی بازیگران و عوامل این پروژه نیز اعالم می شود. آذرنگ 
پیش از این با بازی هایش حضور قابل قبولی در سینما داشته 
اســت و باید منتظر ماند و دید آیا تجربه موفق کارگردانی در 

تئاتر را در مدیوم سینما هم تکرار خواهد کرد یا خیر؟!

بازیگرموفقمجموعههایتلویزیونی#
طبق گزارش خبرگزاری ها، اواخر ماه گذشته شورای صدور پروانه 
ســاخت با تولید ۶ فیلم نامه سینمایی موافقت کرده بود که در 
بین اسامی منتشر شده نام یک بازیگر دیگر  به چشم می خورد. 
براساس این گزارش  ستاره اسکندری، نخستین فیلم سینمایی اش 
را در مقام کارگردان جلو دوربین خواهد برد. ســتاره اسکندری، 
بازیگر شناخته شــده سینما و تلویزیون کشــورمان، قرار است 
فیلم نامه »خورشید آن ماه« را کارگردانی کند. ستاره اسکندری  
که زاده 2۵خرداد 1۳۵۳ در تربت حیدریه اســت سال هاست به 
عنوان بازیگر در سینما، تئاتر و تلویزیون فعالیت می کند.  شهرت 
وی بیشتر به خاطر بازی در مجموعه های تلویزیونی است که آن 
را از سال 1۳۷۳ شروع کرده؛ به  ویژه مجموعه نرگس که پس از 

درگذشت پوپک گلدره نقش »نرگس« را در آن بازی می کرد.
وی دو بار برنده جایزه بهترین بازیگر زن از جشــنواره تئاتر فجر 
برای بازی در نمایش های »ســعادت لــرزان مردمان تیره روز« 

)1۳۷۹( و »هم هوایی« )1۳۹۳( شده  است.

»هیس دخترها فریاد نمی زنند«، »ملــی و راه های نرفته اش«، 
»خانه کاغذی«، »ســرو زیر آب« و »قاتل و وحشی« از آخرین 

تجربه های سینمایی این بازیگر است.  

ازتدوینگرسینماتاخانمبازیگر#
هنوز هم در میان فیلم اولی ها نام های آشنای دیگری وجود دارد . 
مستانه مهاجر  هم اکنون مشغول فیلم برداری اولین فیلمش است. 
او که  تدوینگر نام آشــنای سینما  و همسر پژمان بازغی است، 
دانش آموخته رشته تدوین از دانشگاه سوره است. مهاجر پیش از 

این اثر، تجربه تهیه کنندگی فیلم اسرافیل را داشته است. 
فرد دیگری که مشغول ساخت اولین اثر سینمایی اش است، ادوین 
خاچیکیان است. ادوین خاچیکیان تنها فرزند ساموئل خاچیکیان 
اســت که در تعدادی از آثار پدرش به عنوان تدوین گر و دستیار 
کارگردان حضور داشته است. او برای اولین اثر به سراغ فیلمی در 
ژانر کودک و نوجوان رفته است. فیلم سینمایی »باباسیبیلو« که 
به زودی فیلم برداری آن پس از تکمیل شدن فهرست بازیگران و 
عوامل پشت دوربین آغاز می شود و تاکنون حضور بهاره رهنما، 
امیرحسین صدیق، رضا شفیعی جم و رز رضوی به عنوان بازیگر 

در این فیلم قطعی شده است.
شــنیده ها حاکی از آن است که بهاره رهنما هم قرار است یک 
ســریال به عنوان نخســتین تجربه کارگردانی اش برای شبکه 

نمایش خانگی بسازد. 
در خبرها آمده است به جز این افراد، دو بازیگر برجسته و پرسابقه 
دیگر ســینما هم در تدارک کارگردانی نخستین فیلم هایشان 
هســتند که هنوز خبرش را اعالم نکرده اند. نیما شاهرخ شاهی 
نیز به جرگه کارگردانی فیلم کوتاه پیوســته اســت. به تازگی  
فیلم بــرداری فیلم کوتــاه »مرکور کروم« بــه کارگردانی نیما 
شاهرخ شاهی و تهیه کنندگی مشترک علی عطشانی و شهریار 

شهمیری به پایان رسیده است.
نیما شاهرخ شاهی، بازیگر فیلم های »پارک وی«، »دایره زنگی« و 
»آیینه های روبه رو« از سال 1۳82 با فیلم »مکس« سامان مقدم 
وارد عرصه بازیگری شده و تاکنون در بیش از 1۳0 اثر سینمایی 

و سریال ایفای نقش کرده است.

خبرآنالین:  مجید مجیدی در هفتاد و هفتمین دوره 
جشــنواره ونیز برای رسیدن به شیر طالیی با آندری 
کونچالوفســکی، جانفرانکو رزی، کلوئی ژائو و دیگر 

فیلم سازان مطرح، رقابت می کند.
در سالی که بسیاری از جشــنواره های ریز و درشت 
ســینمایی در اثر شــیوع ویروس کرونا یکی پس از 
دیگری کرکره را پایین کشیدند، قدیمی ترین جشنواره 
سینمایی جهان طبق برنامه در شهریور برگزار خواهد 
شد. دیروز فیلم هایی که قرار است چراغ این جشنواره 

را روشن کنند، معرفی شدند.
در بخش رقابت اصلی جشنواره فیلم ونیز 18 فیلم از 
کشورهای گوناگون به نمایش درخواهد آمد تا هیئت 

داورانی به ریاســت کیت بالنشت، بازیگر سرشناس 
ســینما، برندگان خرس های نقــره ای و البته خرس 
طالیی جشنواره را از میان آن ها انتخاب کند. کریستی 
پویو؛ کارگردان اهل رومانی و لودوین ســنیه؛ بازیگر 
فرانســوی از چهره های سرشــناس حاضر در هیئت 

داوری جشنواره فیلم ونیز هستند. 
امسال فیلم سازان سرشناســی در ونیز حضور دارند. 
از آندری کونچالوفسکی گرفته تا جیانفرانکو روسی و 
میشل فرانکو با فیلم های خود در این دوره از جشنواره 

در بخش رقابت اصلی حضور دارند.
آندری کونچالوفســکی، فیلمســاز سرشناس روس 
از فیلم ســازان مــورد عالقه ونیز اســت. وی بارها با 

فیلم هایش در این جشنواره حضور پیدا کرده است و 
جوایز مختلفی دریافت کرده است. از دیگر فیلم سازان 
مطرح ونیز امســال باید به جانفرانکو رزی اشاره کرد. 
کارگردانی که با فیلم مستند »سکروجی ئه ره آ« برنده 
شیر طالیی ونیز شــده است. وی مستندساز قهاری 
است که با فیلم »آتش در دریا« خرس طالیی جشنواره 
برلین را هم به خانه برد. رزی در هفتادوهفتمین دوره 
جشــنواره ونیز با »شب« به میدان رقابت پا گذاشته 
است. در این دوره میشــل فرانکو، نماینده سینمای 
مکزیک در جشنواره ونیز است.کلوئی ژائو، فیلمساز 
چینی اســت که در صنعت سینمای آمریکا مشغول 
به کار است. او امسال فیلم »سرزمین  بی خانمان ها« 

را به جشــنواره ونیز آورده است که نقش  اصلی آن  را 
فرانســیس مک دورمند ستاره برنده  دو جایزه اسکار 
بازی می کند. همچنین کیوشی کوروساوا، فیلمساز 
ژاپنی که برای آثارش در ژانر وحشت شناخته می شود 

با فیلم »همسر  یک جاسوس« به ونیز آمده است.

 نگاهی به رقبای مجیدی 
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»شیر طالیی« به 
»خورشید« می رسد؟

جشنواره

گزارش

صدور پروانه ساخت فیلم به یک شاخ مجازی جنجال ساز شد

فرشقرمزبرایاینفلوئنسر!
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