
یادی کنیم از...
ماجرای وقف بخشی از دماوند همان قدر که 
سریع همه جا پیچید، تکذیب هم شد و در 
نهایت با اعالم دستگاه های مختلف فیصله 
پیدا کرد. برخی ها اما هنوز در شــبکه های 
اجتماعــی مختلف بــرای دماوند شــعر 
می گویند و ول کن ماجرا نیستند. یک کاربر 
فضای مجازی در توییتر نوشت: »حاال که 
قضیه وقف کوه دماوند داغه یادی کنیم از اَبَر زمین خوار بزرگ تاریخ یعنی رضاخان 
کبیر که  44هزار زمین زراعی و روســتایی خوش آب وهوای کشور رو به زور از 
مردم مصادره و سندشون رو به نام خودش کرده بود... منبع: کتاب تاریخ بیست 

ساله ایران، حسین مکی )نماینده مجلس زمان پهلوی( جلد6، صفحه135«.

باید فکر جدی کرد
نیشکر هفت تپه و اعتراض های کارگرانش 
زمینــه  در  پرغصــه  قصه هــای  آن  از 
خصوصی سازی اســت که تمامی ندارد و 
قطعاً توجه بیشتر مسئوالن دستگاه قضا 
و دولتمردان را می طلبد. حاال مثل اینکه 
وکالی مردم هم وارد گود شده اند. احمد 
نادری، نماینده مجلس شــورای اسالمی 
در توییتر نوشــت: »به همراه آقایان سیدنظام الدین موسوی و علی خضریان 
برای بررســی وضعیت امور شــرکت هفت تپه و اعتراضــات کارگران آن، به 
شوش آمده ایم... وضعیت غم انگیز این روزهای هفت تپه محصول سیاست های 
نئولیبرال و خصوصی سازی های بی ضابطه و کامالً رابطه ای است و بایستی فکر 

جدی به حال عامالن آن کرد...«.

سرتاسر حرص
شبکه هایی مثل بی بی سی البته کار امروز 
و دیروزشان نیســت که حتی خبرهای 
مثبت را با آب و تاب و تحلیل های مختلف 
به سمت و سویی منفی ببرند و پیامی را 
به مخاطب برسانند که خودشان دلشان 
می خواهد. یــک کاربر فضای مجازی در 
توییتر نوشت: »گزارش سرتاسر حرص و 
کینه بی بی سی از مانور نظامی ایران خنده دار است. با مقایسه ابعاد ماکت با ناو 
واقعی می گویند این مانور هیچ خاصیتی ندارد. می دانید از چه دردشان آمده؟ 
روزی که ناو آمریکایی برای جنگ وارد خلیج فارس شــود حتماً یک سرباز 

بی بی سی روی عرشه خواهد بود. از آن روز می ترسند«.

شورش بود
کافی بود اتفاقی خیلی کوچک تر از اینکه 
در تصویر می بینیــد در ایران بیفتد. آن 
وقت خبرگزاری هــای آن طرف آب، دنیا 
را روی سرشان می گذاشتند و هزار جور 

تحلیل و تفسیر برایش می نوشتند.
مهدی کشت دار، مدیر عامل خبرگزاری 
قــوه قضائیه در توییتر نوشــت: »عکاس 
پی بی اس و نشنال جئوگرافیک با ماسک وسط تظاهرات پورتلند بوده که با 
گلوله پلیس آمریکا به این حال و روز افتاده، پلیس در توضیحاتی که داده گفته 
تظاهرات غیرقانونی بوده و از یک ساعتی به بعد هم شورش قلمداد می شده«.

 محمد تربت زاده نام خودشان را گذاشته بودند »تندر«. 
البته خیلی ها هم آن ها را به نام »انجمن پادشاهی ایران« 
می شناختند. به خیال خودشان قرار بود تبدیل به یکی 
از اصلی ترین گروه های اپوزیســیون کشورمان شده و در 
مدت زمان کوتاهی، موفق به براندازی نظام شــوند! در 
بخشــی از بیانیه  تأسیس گروهشــان آمده بود که قصد 
دارند در عرض یک ســال، به قلب کشــور نفوذ کنند و 
حکومت را در ایران به دســت بگیرند! حاال اما حدود 16 
سال از سالروز تأسیس گروهشان می گذرد؛ درحالی که 
رهبر اصلی  این گروهک از حدود 14 ســال پیش ناپدید 
شده و جانشین او هم روز گذشته توسط وزارت اطالعات 

دستگیر شد.

فقط یک سال#
گروهک تندر یا همان انجمن پادشــاهی ایران، در سال 
13۸3 توســط فردی به نام »فتح اهلل منوچهری« ملقب 
به »فرود فوالدوند« تشــکیل شــد. فوالدوند آن زمان 
بــه طور جدی اعالم کرد کار جمهوری اســالمی تا یک 
سال دیگر تمام اســت. تریبون رسمی این گروهک هم 
شــبکه تلویزیونی »یور تی وی« بود. البته شبکه دیگری 
هم به نام »مای تی وی« بعداً در لندن راه اندازی شد که 
پیشبرد بخش دیگری از عملیات رسانه ای این گروهک را 
برعهده داشت. عمده برنامه های این دو شبکه حول محور 
انتقادهای آبکی به پایه و اســاس »اســالم« و همچنین 

انتقاد های سیاسی از جمهوری اسالمی می چرخید. 
منوچهری شخصاً مدیریت این دو شبکه  را بر عهده گرفته 

بود.

تروریست هنرمند!#
اینترنــت را که زیر و رو کنید، اطالعات زیادی از فتح اهلل 
منوچهری یا همان فرود فوالدوند پیدا نمی کنید. درباره 
این چهره مرموز فقط همین قدر می دانیم که او از فعاالن 
فرهنگی و هنری در سال های پیش از انقالب بوده و از 17 
ســالگی وارد عرصه هنر شده است. کارش را با دوبلوری 
در رادیو نیروی هوایی آغاز کرده و بعدها تبدیل به یکی 
از مدیران معروف دوبالژ تهران شده است. البته این، تنها 

بخش فعالیت های هنری او نیست. 
بعدهــا می زند توی خــط فیلم ســازی و چندین فیلم 
ســینمایی را روی پــرده می برد. پــس از آن هم مدتی 
شروع به داستان نویسی می کند و حتی یک کتاب شعر 
هم به چاپ می رساند اما هیچ کس نمی فهمد که چنین 
شخصیتی چرا سال ها بعد، فعالیت های هنری و فرهنگی 
را به طور کامل می بوســد و کنار می گــذارد و تصمیم 
بــه راه اندازی یک گروهک تروریســتی با هدف قتل عام 

هموطنان خودش می گیرد.

برای همیشه#
منوچهری فقط دو سال پس از راه اندازی گروهک تندر، 
برای همیشه ناپدید شد. هیچ کس تا االن از سرنوشت او 
خبر ندارد اما دخترش یک بار به رسانه ها گفته که پدرش 

در سرزمین های اشغالی ساکن شده است. 
البته چند سال پس از این مصاحبه، پسرش هم مصاحبه 
دیگری انجام داد و در آن مدعی شد پدرش با دو همراه 
خــود به نام های الکســاندر ولی زاده )شــهروند ایرانی- 
آمریکایی( و ناظم اشمیت )شهروند ایرانی- آلمانی( 17 
ژانویه ۲۰۰7 در اســتان حکاری ترکیه و در نزدیکی مرز 
ایران توسط وزارت اطالعات دستگیر شده اند. البته روایت 
دیگری هم در این باره وجود دارد که می گوید این ســه 
فرد در کردستان عراق توسط نیروهای امنیتی کشورمان 
دستگیر شده اند که هیچ کدام از این روایت ها تا االن تأیید 

نشده است.

بمب 8 پوندی#
پس از ناپدید شــدن فرود فوالدوند، فرد دیگری به نام 
جمشید شارمهد به عنوان مسئول این گروهک معرفی 
شــد. پس از این بود که عملیات تروریستی این گروه 

هم یکی پس از دیگری انجام گرفت.
نخستین عملیات تروریستی این گروهک در ایران در 
۲4 فروردین 13۸7 در شیراز صورت پذیرفت که طی 
آن، عوامل تروریست این گروهک با کار گذاشتن یک 
بمب ۸ پوندی در میان عزاداران حسینیه شهدا متعلق 
بــه کانون رهپویان وصال شــیراز موجب به شــهادت  

رسیدن 14 تن و مجروحیت ۲۰۰ تن دیگر شدند.
این عملیات تمام و کمال توســط شارمهد طراحی و 

هدایت شده بود.
در اقدامی دیگر، گروه تنــدر که در یکی از هتل های 
تهران مشــغول ســاخت بمب بودند، بر اثــر انفجار و 
آتش ســوزی، موقعیتشــان لو رفته و توسط نیرو های 
امنیتی دســتگیر می شوند. دومین عملیات تروریستی 
این گروهک 3۰ خــرداد 13۸۸ در حرم حضرت امام 
خمینی)ره( صــورت گرفت که البته فــرد بمب گذار 
موفق به وارد کردن محموله انفجاری به حرم امام)ره( 

نشــد و بمب را در مقابل کفشداری حرم منفجر کرد 
که بر اثر آن هشت تن از هموطنان مجروح شدند.

انفجار در مقابل منــزل امام جمعه نهاوند در ۲4 دی 
13۸۸ از دیگر اقدام های تروریستی انجمن پادشاهی 
است. این گروهک در ترور شهید مسعود علی محمدی، 
از دانشمندان صنعت هسته ای کشور نیز نقش داشت.

سربازان گمنام#
مــوارد باال تنهــا اقدام های تروریســتی این گروهک 
نیســت. اعضای تنــدر همچنین قصد داشــته اند با 
همراهی ســرویس های جاسوســی غربــی، چندین 
عملیات تروریستی شیمیایی و میکروبی در نمایشگاه 
بین المللــی کتاب تهران و چند عملیات تروریســتی 
در کنســولگری روسیه در رشــت انجام دهند که هر 
بار دستشــان برای نیروهای امنیتی رو شــده و پیش 
از انجام عملیات دستگیر شــده اند. از دیگر طرح های 
تروریســتی ناموفق این گروهک هم می توان به طرح 
انفجــار مخازن و خطوط انتقال نفــت در بندر گناوه، 
بمب گــذاری در حرم حضرت معصومه )س( و مجلس 
شــورای اسالمی اشاره کرد که این طرح ها نیز صورت 

نگرفت.
با وجود تمام این حواشی، وزارت اطالعات روز گذشته 
اعالم کرد سربازان گمنام امام زمان)عج( به این گروه 
تروریستی مستقر در آمریکا ضربه اساسی وارد کردند. 
طبق این گزارش، سرکرده گروهک تروریستی »تندر« 

دستگیر شده است.
در پایان، بخشی از اعالمیه وزارت اطالعات دراین باره 
را می خوانید: »جمشــید شــارمهد، سرکرده گروهک 
تروریســتی تندر کــه از آمریکا عملیات مســلحانه و 
خرابکارانــه در ایران را هدایت می کرد در پی عملیاتی 
پیچیــده، اکنون در دســتان ســربازان گمنــام امام 

زمان)عج( قرار دارد«.

یادی از خسرو سینایی که دیروز به رحمت خدا رفت
»مرثیه ای گمشده« برای خالق »عروس آتش«

فؤاد آگاه: همین چند ماه پیش، فروردین 99 درباره حال کرونا و دنیای 
امــروز به خبرنگاری گفته بود: »قباًل هم بارها گفته بودم جامعه بشــری 
باید بین »بودن« و »داشتن« تصمیم بگیرد، وقتی این تصمیم را نگرفت، 
طبیعــت به او گفــت: مواظب خودت باش، زور تو به من نمی رســد. اما 
درنهایــت امیدوارم این ماجرا درس آموزنده ای برای کل جامعه بشــری 
داشته باشد... بشر از مدت ها پیش فراموش کرده بود که جزئی از طبیعت 
اســت و باید حرمت آن را حفظ کند. حاال همه آدم ها به فکر فرو رفته اند 
که بعداً چه خواهد شــد و امیدوارم بعد به فکر اصالح بسیاری از مسائل 
بیفتند... من پیشــگو یا اقتصاددان نیســتم، اما می توانم حدس بزنم در 

آینده، دوران پیچیده ای را خواهیم داشت. 
کل جهان باید دوباره فکر کند و به قول مرحوم سهراب سپهری، چشم ها 
را باید شســت جور دیگر باید دید. بشر از ســال ها پیش فراموش کرده 
به قیمت »داشــتن« درحال نابودی »بودن« اســت، حاال این نکته به ما 
یادآوری شد و امیدوارم به فکر چاره ای باشند. همیشه وقتی فاجعه پیش 
آمده اســت، افراد اهل تفکر و دلســوز جامعه گفته انــد تراژدی ها تکرار 
می شــوند، چون بشر به سمت فراموشی تراژدی کشش دارد، ولی اگر در 
یادشان بماند که متأسفانه کمتر می ماند، حداقل جلو تراژدی های بعدی 

گرفته می شود!«
فیلم سازی را با مستند »تهران امروز« در سال 1356 آغاز کرد و در سال 
1393 با »جزیره رنگین« پرونده ســینمایی اش را تقریباً بســت و دیگر 
فیلمی نساخت. زندگی اش اما در ســال 1319 آغاز شد و همین دیروز، 
کرونا پرونده زندگی اش را بســت تا آقای خاطره ســاز، دیگر در میانمان 
نباشد. خسرو سینایی را به جز با مستند به یاد ماندنی و تاریخی »مرثیه 
گمشده« که روایت مهاجرت لهســتانی ها در طول جنگ جهانی دوم به 
ایران اســت و گویا سینایی برای جمع آوری اسناد و مدارک آن 1۲ سال 
وقت صرف کرده بود، با فیلم ســینمایی »عروس آتش« می شناختیم که 
ســیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را از جشنواره فجر برایش به ارمغان 
آورد. کارگردان بی حاشیه و با اخالق سینمای کشورمان البته دستی هم 
در نویســندگی و آهنگ سازی داشت. در فرصت کمی که از لحظه ارسال 
خبر تا چاپ این صفحه در اختیارمان بود، امکان نوشتن از سینایی به جز 

همین مختصر فراهم نشد. 
بــه یاد خوبی های آقای کارگردان، بخش هایــی از گفت وگوی کوتاه او را 
در آغاز روزهای بازنشســتگی اش )ســال 1395( می خوانیم: »فیلم های 
من هیچ گاه مخاطب زیادی نداشــته اســت، اما حاال دیگر مطمئن شدم 
هیچ کس حرف هایم را نمی شــنود! در جمع دوســتان به شــوخی گفتم 
ســینما را می بوسم و کنار می گذارم. اما واقعیت این است که من سینما 
را کنار نمی گذارم. فکر می کنم در ســینما در شرایطی هستیم که برای 
حرف های من گوش شــنوایی نیست، اما من سینما را دوست دارم و آن 
را کنار نمی گذارم... در حال حاضر مشــغول نویسندگی هستم. در حوزه 

سینما، موسیقی و موضوعات مختلف می نویسم...«.
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ورزشورزش
هنوز شکایت ها پابرجاست و بازیکنان هم شاکی اند

 پرسپولیس 
چطور 50 میلیارد را بلعید؟

 بررسی وضعیت  احتمالی میزبانی های 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

 اولویت با ایران است
 اگر کرونا بگذارد...

 گفت وگوی قدس با سازنده مستندی 
درباره سیاست گذاری 7۰ سال اخیر درحوزه مسکن و شهرسازی

قصه »رؤیای آجری«

کووید، ُکرک و پَرش ریخت

رقیه توســلی: از آن روزهاست که تا لنگ ظهر داد و قال کنند... قابلمه جزغاله 
را حواله دهند به ســینک... هی بکوبند به شــکم در و دیوار... ککشان هم نگزد 
فحش های آبدارشــان فرو بریزد طبقه پایین... از آن روزها که دوقلوهایشان را هل 
دهند واحد روبه رویی همبازی نوزاد چهارماهه شــوند... و خانوِم خانه، زنگ بزند 

کس و کارش که بیایند دامادُکشان.
از آن روزهاست... خدا به خیر کند.

گوش هایم، اشــهِد امروزشان را می خوانند. چون همسایه فوقانی باز ارباب شده و 
باقی واحدها، رعیت. اوایل که هنوز دوزاری ام کج بود، فکر می کردم بازیگر تئاتری، 
سینمایی، جایی هستند این زن و شوهر، بس که هنرمندانه می جنگیدند. اما دیری 

نپایید خیال باطلم!
طبق معمول، جنگ کالمی آغاز می شود... یکی مرد می گوید و چهار تا زن... عین 
روال، اشیا حین گفت وگو پرتاب می شوند در خانه... صدای گریه بلند می شود... مرد 
در حال منت گذاری است و زن نفرین می کند... بعد، در است که کوبیده می شود و 
یکی که بی تردید همان زن باشد از صحنه کارزار حذف می گردد اما صداها، نه... تازه 
آقای خانه ویرش گرفته جنجال روز را با چندین آهنگ وطنی، آب و جارو بکشد 
و اوضاع را درحد بضاعت برگرداند به شکل سابق... اما تالشش به ثمر نمی نشیند... 

چون کار از کار گذشته و عزیزاِن زن رسیده اند پشت در.
فیلم تعریف نمی کنم، قصه هم همین طور. این داستان مضحک بدمزه، واقعی است. 
زیردماغم می گذرد و ســلب آسایشش چند ریشتر است. آن قدر فاجعه که مبدلم 
کرده به یک اخبارگوی مستأصل که اخبار همسایه اش را به سمع و نظر می رساند.

از آن روزهاست. از آن ها که کرونا مرونا سرش نمی شود و حال منزل همسایه، روی 
هواســت. از آن روزهای خیط که دو عدد برادرزِن ُقلچماق، پشت آیفون نیامده اند 

برای میهمانی و پای دل شکسته خواهرشان وسط است.
معرکه گیرانی است. وای از ساعتی که توی خرمن زندگی، جرقه ای بیفتد. وای از 
کودک کله شق درون مرد و زن. وای از عدم بلوغ عاطفی و مهارت نیندوخته برای 
زندگانی مشترک. زنگ همسایه می خورد ایضاً. به بازی یارکشان می ماند. این بار انگار 

چندتایی هم از طرف خانواده مرد آمده اند. 
همهمه و هوار، چهار برابر می شود. کووید19 هاج و واج ایستاده به تماشا... با چشمان 

کامالً گرد شده. 
وســط تشنج، یاد جمالت دکتر »مینو محرز« می افتم؛ هرجا تجمعی هست باید 

کنسل شود. سرعت انتشار ویروس و ابتال در فضای بسته، فوق العاده باالست.
پرچم سفید: باد به غبغب نیندازیم... که همه آغشته ایم به بد و خوب... و بی گمان 
گاهی ارباب بی ســواد لجبازی بوده ایم... فقط اینکه کاش برای کرونا هم کمی تره 

ُخرد کنیم.

 جهانبخش هم می خواهد مثل سردار و طارمی 
آقای گل  یک لیگ اروپایی شود

 بازگشت »علی جهان« 
به سرزمین گل ها

خاطره

روزمره  نگاری

یادی از خسرو سینایی که دیروز به رحمت خدا رفتیادی از خسرو سینایی که دیروز به رحمت خدا رفت

 »مرثیه ای گمشده«  »مرثیه ای گمشده« 
برای خالق »عروس آتش«برای خالق »عروس آتش«

تیر خالص سربازان گمنام ایرانی به انجمن تروریست پادشاهی

برق از سر »تندر« پرید

... همین صفحه
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ورزش: ماجرای مطالبــات بازیکنان خارجی، کادرفنی 
)یحیی گل محمدی، برانکو ایوانکوویچ و دستیاران، گابریل 
کالدرون و دستیاران(، ماریو بودیمیر، هزینه رضایت نامه 
یحیی، همچنان ادامه دارد و بازیکنان پرسپولیس مدعی 
هســتند همچنان از فصل گذشته تاکنون از این باشگاه 
طلــب دارند اما کارگزار ســرخ ها در بیانیه ای ادعا کرده 
تاکنون 50 میلیارد به این باشگاه پرداختی داشته و سؤال 
بزرگ اکنون این است این منابع کجا هزینه شده است؟

پنجره  بسته#
برای رسول پناه و تیم مدیریتی او در باشگاه پرسپولیس 
آسان ترین روش این بوده تمام ارکان باشگاه را در اختیار 
کارگــزار قرار دهند تا با درآمد حاصله و پرداختی آن ها، 
امورات باشــگاه را بگذرانند و البته در این راه توانسته اند 
بنا برآنچه کارگزار مدعی شده به منبع درآمدی مناسبی 
دست یابند و به نظر می رسد صرف 50 میلیارد در کمتر 
از هفت ماه اخیر، توانسته باشد بخش اعظمی از مشکالت 
مالی این باشــگاه را حل کرده باشد. اما نتیجه آن چیز 
دیگری بوده و همان طور که عنوان شد همچنان نفرات 
سابق و کنونی باشگاه مدعی طلب از این باشگاه هستند 
و حتی پنجره نقل و انتقاالتی این باشگاه در خطر بسته 

شدن قرار دارد.

دریافتی48 میلیاردی#
طبق جــدول زمان بنــدی صــورت گرفتــه، از زمان 
محمدحسن انصاری فرد تا بعد از آنکه رسول پناه، رغبتی 
و هاشــمی الحاقیه قرارداد با کارگزار را به امضا رساندند، 
آن هــا تا به امروز مبلغ 48 میلیارد دریافتی داشــته اند. 
موضوعی که انتظار می رود رسول پناه به عنوان سرپرست 
موقت باشــگاه باید به آن پاسخ دهد این است این منبع 
درآمدی کجا هزینه شده است که هیچ کدام از بدهی ها 
صاف نشده است. البته به این مبلغ باید درآمدهای جانبی 
باشگاه از جمله سهم مطالبات از فیفا، رضایت نامه بیرانوند، 

قرارداد با هشتگ مدیا، بانک کوثر و ... را هم اضافه کرد.

سقف قراردادها کجاست؟#
بازیکنان پرسپولیس تاکنون مبلغی بین 65 تا 70درصد 
دریافتی داشته اند و این سهم برای نفراتی همچون بشار 
رسن و بوژیدار رادوشوویچ کمتر بوده است. اینکه باشگاه 
پرسپولیس چه ســقفی از قرارداد را در نظر گرفته ورود 
50 میلیارد قطعی به این باشگاه نتوانسته آن ها را حداقل 

به مرحله تسویه با بازیکنان برساند، کمی عجیب و شاید 
جای سؤال بزرگ از مدیریت باشگاه را داشته باشد. چرا 
که مطمئناً طبق اسنادی که پیش از این درباره مبلغ و 
میزان قرارداد بازیکنان پرسپولیس منتشر شده بود، این 
مبلغ می توانســت به طور کامل کفاف تسویه حساب با 

آن ها را بدهد.

دفاعیه رسول پناه#
همان طور که عنوان شــد هواداران پرسپولیس و حتی 
اعضا و بازیکنان کنونی این تیم در انتظار دســتیابی به 
این ســؤال هســتند که منابع قابل توجه )48 میلیارد 
کارگزار، رضایت نامه علیرضا بیرانوند، اسپانسری هشتگ 
مدیا، بانک کوثر و همچنین مطالبات از فیفا( کجا صرف 
شده که اکنون باشگاه هنوز نتوانسته به بیالن الزم برای 
صرف هزینه ها دســت یابد و در این زمینه قطعاً بخش 
مالی باشــگاه و شخص مهدی رسول پناه بهتر می تواند 
روشــنگری کرده و پاسخ مناســبی به این قضیه بدهد. 
مهدی رســول پناه در گفت وگو با رسانه رسمی باشگاه 
پرسپولیس گفت: پس از امضای الحاقیه با شرکت آتیه 
داده پرداز، این شــرکت خوشبختانه به تعهدات خود تا 

اینجای کار به خوبی عمل کرد. شرایط بد اقتصادی فعلی، 
شیوع ویروس کرونا و عدم حضور تماشاگران و نداشتن 

بلیت فروشی، سبب شده وضعیت واقعاً سخت شود.
وی ادامــه داد: با این همه برخــی از بدهی ها برای زمان 
گذشــته و قبــل از امضای قرارداد با شــرکت آتیه داده 
پرداز اســت که البته در همین زمینه مذاکرات خوبی با 
این شرکت انجام شده و امیدوارم با تعامل بیشتر، بتوانیم 
اقدام های خوبی انجام دهیم. پرداخت بدهی ها، جلوگیری 
از بسته شــدن پنجره نقل و انتقاالت و احکام انضباطی 
در فیفا، مشکالت پیش روی ماست و امیدوارم بتوانیم از 
این مرحله ســخت عبور کنیم. مذاکراتی با شرکت آتیه 
داده پرداز به عنوان کارگزار انجام شده و به روزهای آینده 
امیدوار هستیم. برخی از پرونده های چندین هزار دالری از 
قبل وجود داشته اما کارگزار برند باشگاه متعهدانه در کنار 
پرسپولیس قرار دارد. خوشبختانه آن ها به تعهدات خود تا 

پایان خرداد ماه عمل کرده اند.

تیغ برانکو و بودیمیر#
سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس درباره آخرین 
وضعیــت پرداخت مطالبات برانکــو و بودیمیر افزود: ما 

در شرایط حساســی قرار داریم. در این شرایط حساس 
از هواداران، صاحب نظران و پیشکســوتان می خواهیم تا 
کمک حال پرســپولیس باشند. در شرایط سخت فعلی 
اقتصادی و در حالی که بدهی های زیادی از گذشــته بر 
سر باشگاه آوار شده، نباید با اظهارات تنش زا کار را سخت 
کرد. از همه پیشکســوتان، هواداران، صاحب نظران و ... 
خواهش می کنم منطقی به قضایا نگاه کنند. در وضعیت 
فعلی آن ها می توانند با اظهارات کارشناسی شده و منطقی 

کمک حال پرسپولیس باشند.

تمدید با رسن#
رســول پناه دربــاره نگرانی هــواداران بــرای تمدید 
قرارداد چند بازیکن از جمله رســن هم گفت: اینکه 
در برخی رســانه ها گفته شــده ما به بشار پیشنهاد 
داده ایم دســتمزدش را کم کند بــه هیچ وجه صحت 
ندارد. هنوز هیچ مذاکره ای با بشــار انجام نشــده اما 
هم مدیریــت و هم کادر فنی نظــر مثبتی روی این 
بازیکــن و بحث تمدید قــراردادش دارند و به زودی 
مطالبات پرداخت می شود و وارد مذاکره برای تمدید 

قراردادش می شویم.  

هنوز شکایت ها پابرجاست و بازیکنان هم شاکی اند

پرسپولیس چطور 50 میلیارد را بلعید؟

قایدی به سه شرط ترانسفر می شود
ورزش: مهدی قایدی جزو بازیکنانی است که شانس زیادی برای ترانسفر دارد اما فعاًل 
قرار نیست جایی برود. او به سه شرط ترانسفر می شود؛ اول اینکه پیشنهاد اروپایی داشته 
باشد، دوم خودش بخواهد که از جمع آبی پوشان جدا شود و کادرفنی استقالل هم راضی 

به جدایی باشند. سوم این که منافع مالی باشگاه استقالل تأمین شود.
قایدی با استقالل قرارداد بلند مدت دارد و در واقع در پایان فصل نیازی به تمدید قرارداد 
او نیست. جالب اینجاست که قایدی جزو ارزان ترین بازیکنان استقالل محسوب می شود، 

اما ممکن است گران ترین رضایتنامه را بین همه بازیکنان داشته باشد.

سانچو در یک قدمی منچستر
ورزش: نشریه ایندیپندنت ادعا کرد: باشگاه بروسیا دورتموند با انتقال جیدون سانچو به 
منچستریونایتد موافقت کرده است. به نظر می رسد کشمکش ها بر سر جیدون سانچو 
رو به اتمام است و این ستاره جوان انگلیسی فصل بعد برای منچستریونایتد توپ خواهد 
زد. دورتموند مدت ها حاضر به مذاکره نبود و تنها راه انتقال این ملی پوش انگلیسی 
را پرداخت 111 میلیون یورو از سوی یونایتد می دانست اما طبق ادعای ایندیپندنت، 
سران دورتموند با کاهش این مبلغ به 66 میلیون یورو موافقت کرده اند؛ هرچند یونایتد 

رقم باقیمانده)45 میلیون یورو( را باید به صورت بندهای متغیر پرداخت کند.

کوبو ارزشمندتر از گرت بیل
ورزش: امضای قرارداد با کوبو گران تر از گرت بیل خواهد بود. بر اســاس ســایت 
ترنســفر مارکت بازیکن ژاپنی اکنون ۳0 میلیون یــورو ارزش دارد، این در حالی 
است که ارزش مهاجم ولزی ۲8 میلیون یورو است. دو بازیکن در شرایط متفاوتی 
هستند. یک طرف جواهر 1۹ ساله است که رؤیای پوشیدن پیراهن رئال مادرید را 
دارد، در سمت دیگر بیل ۳1 ساله هر روز کمتر در میدان حاضر می شود و بیشتر در 
جایگاه هاست. بازیکن ژاپنی در این فصل با پیراهن مایورکا ۲۳۹8 دقیقه بازی کرد و 

چهار گل به ثمر رساند. همچنین پنج پاس گل داد. 

بوگاتی 280 میلیارد تومانی رونالدو
ورزش: کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی یوونتوس و برنده پنج توپ طال که به تازگی 
با این تیم قهرمان سری آ شده برای جشن گرفتن این قهرمانی دست به خرید یک 
خودرو لوکس بوگاتی از مدل بوگاتی چنتودیچی زد. خودرویی که به گزارش روزنامه 
ایتالیایی کوریره دال سرا ارزش آن 10 میلیون یورو معادل ۲80 میلیارد تومان است. 
زمان رسیدن سرعت چنتودیچی از صفر تا 100 چیزی نزدیک به ۲.4 ثانیه است. از 
خودرو بوگاتی چنتودیچی تاکنون تنها 10 عدد تولید شده. از این گذشته در ماه فوریه 
همسر رونالدو برای او یک مرسدس جی واگن به قیمت 700هزار یورو خریداری کرد.

حمیدرضا عرب: تغییرات ســریع در باشگاه برایتون 
انگلیس درحال انجام اســت و با توجه به مذاکراتی که 
جهانبخش با باشــگاه آیندهوون هلند انجام داده باید 
جدایی اش را از باشگاه انگلیسی قطعی دانست. هرچند 
نتایج نه چندان راضی کننده پاتر، سرمربی کنونی برایتون 
احتمال برکناری این مربی را قوت بخشیده و بعید نیست 
اگر پاتر برود و مدیران باشگاه برایتون دوباره با جهانبخش 
بــرای ماندن مذاکره کنند اما آخرین صحبت ها از زبان 
جهانبخش نشــان می دهد خود نیز بی میل نیســت از 

فضای تنگ و تاری که در برایتون برایش ســاخته 
شد خالص شود و به لیگ هلند بازگردد.

بازگشت به هلند#
هلند در واقع خاستگاه جهانبخش است و این 
بازیکن نخســتین روزهای دوران حرفه ای 

فوتبــال را در همین لیگ تجربه 
کرد. جهانبخش بــر این باور 

است اگر دوباره به لیگ هلند 
بازگردد احیا خواهد شــد 
که با توجه به عالقه وافر 
تیم های مطــرح هلند 
هیچ بعید نیست چنین 
تکرار  دوباره  شرایطی 
اکنون آژاکس  شــود. 
و آیندهوون خواســتار 

بازگشــت جهانبخــش 
به لیگ ژوپیتر هســتند و 

در تالشــند بــا پرداخت حق 
رضایت نامــه، این بازیکن را دوباره 
به خدمت لیگ هلند درآورند اما 
گفته می شود در این میان شانس 

آیندهوون بیشتر است.

تور فنر باغچه#
ناگفتــه نماند باشــگاه فنرباغچه 
ترکیه برای جذب جهانبخش تور 

پهن کرده و عمیقاً دوست دارد این 
بازیکن را به خدمــت بگیرد و حتی 
حاضر شده مبلغ 1۹ میلیون یورو به 
باشگاه برایتون بپردازد اما شنیده ها از 
زبان جهانبخش حاکی از آن است به 
لحاظ فوتبالی دوســت دارد به لیگ 
هلند بازگردد که در این میان شانس 

آیندهوون نیز بیشتر است. 

ردپای درخشان#
این فعل و انفعاالت درحالــی درباره جهانبخش رخ 
می دهد که برخی رسانه های انگلیسی در پی انتخاب 
بهتریــن گل فصل هســتند که گل علــی جهان به 
چلســی که در حالت برگردان به ثمر رســید یکی 
 از نامزدهــای انتخــاب به عنــوان برترین گل فصل 

است. 
این نشــان می دهد جهانبخش در اندک زمان هایی 
که فرصــت بازی یافته توانســته برای برایتون 

ثمربخش باشد.
نکتــه ای که خود گراهام به آن اشــاره 
داشــته و گفتــه جهانبخــش بازیکن 
مؤثری اســت اما ظاهراً انگیزه او برای 
بازی های بیشــتر در ترکیــب برایتون 
ســبب شــده تا این باشــگاه از ادامه 
همکاری با این بازیکن تا حدی 

منصرف شود.

آرزوهای بزرگ#
آری علــی جهــان 
بازی  می خواهــد 

کند. 
درســت ماننــد 
مهــدی طارمی 
ریوآوه  در  کــه 
یا  کــرده  بازی 
آزمون  ســردار 
بازی های  کــه 
ی  چشــمگیر
زنیت  درتیــم 
هر  و  داشــت 
عنوان  بــه  دو 
گلــی  آقــای 
 لیگ های پرتغال و روسیه دست 

یافتند. 
چه بســا اگر علی جهان در هلند 
همچون  می توانســت  می مانــد 
ســردار و طارمی آقــای گل لیگ 
هلند شود اما چه سود انگلیسی ها 
تــا حدی بــا جهانبخــش خصمانه 
برخــورد کردند تــا گران ترین خرید 
خود در فصل جــاری به فکر جدایی 

باشد.

ورزش: تیم ملی والیبال چند ماهی است سرمربی ندارد، 
اما فدراسیون در حال حاضر برای انتخاب سرمربی جدید 
دست نگه داشته است.۳1 فروردین ماه بود که همکاری 
فدراسیون والیبال ایران و ایگور کوالکوویچ به طور رسمی 
پایان یافت و این مربی مونته نگرویی بعد از مدتی هدایت 

یک تیم باشگاهی را در لیگ لهستان برعهده گرفت.
در ماه هــای اخیر اما با وجود حرف و حدیث های زیادی 
که درباره انتخاب ســرمربی جدید وجود داشته، هنوز 
فدراسیون اقدام خاصی برای معرفی سکاندار جدید تیم 

ملی والیبال نکرده است.

آلکنو و رزنده#
در حالی که پیش از این فدراسیون انتخاب مربی ایرانی را 
محتمل تر می دانست، در روزهای اخیر مذاکره با والدیمیو 
آلکنو و رزنده، سرمربیان سابق روسیه و برزیل از سوی 
دبیر فدراسیون تأیید شد تا مشخص شود ایران همچنان 

قید مربیان خارجی را نزده است.

دلیل تعلل؟#
در مجمع فدراســیون والیبــال، داورزنی دلیل تعلل 
فدراسیون در انتخاب ســرمربی جدید را فاش کرد. 
رئیــس فدراســیون والیبال در این بــاره گفت: االن 
منتظر برنامه دقیق مســابقات هستیم. نمی خواستیم 
زمانی که مســابقاتی برگزار نمی شود هزینه ای برای 
مربی کنیم. رایزنی ها را انجام داده ایم. تا پایان سال 
هفت ماه فرصــت داریم که ۳ میلیارد برای مربی بار 
مالی دارد. صحبت های مختلفی در هیئت رئیسه شد 
و در زمان مناســب اعالم خواهیم کرد. سعی کردیم 
منابــع را به گونــه ای مدیریت کنیم دچار مشــکل 
نشــویم. داورزنی تأکید کرد: المپیک اهمیت زیادی 

برای والیبال ایران دارد، اما در زمان مناسب تصمیم 
فدراسیون برای انتخاب ســرمربی تیم ملی را اعالم 

خواهیم کرد.

جریان میزبانی ها#
وی درباره برنامه های پیش روی والیبال ایران گفت: در 
سال ۲0۲1 درخواست میزبانی برای جوانان و نوجوانان 
جهان داشــتیم که فدراســیون جهانی تصمیم گرفت 
قهرمانی جوانان جهان را به میزبانی دو کشور و مرحله 
نهایــی آن را در ایتالیا برگزار کنــد. با توجه به اینکه از 
نظر شــرایط اقتصادی و بازاریابی، میزبانی ایران در این 
مسابقات مناسب نبود، از میزبانی جوانان جهان انصراف 

دادیم.
رئیس فدراسیون والیبال گفت: در نهایت تصمیم بر این 
شــد ایران میزبان نوجوانان و جوانان آســیا و نوجوانان 
جهان شــود که میزبانی آســیا قطعی است و میزبانی 
مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان، هنوز قطعی نشده اما 

احتمال آن زیاد است.

مشکل بدهی ها#
وی با یادآوری اینکه تاکنون مشــکل حامی مالی برای 
سال 1۳۹۹ حل نشده است افزود: تالش داریم بر اساس 
منابع موجود، برنامه ها را پیش ببریم. البته از زمانی که 
مسئولیت فدراسیون را پذیرفتم، بدهکاری های زیادی 
داشتیم که تالش کردیم آن ها را تسویه کنیم و تا مهرماه 

سال جاری، همه آن ها پرداخت خواهد شد.
رئیس فدراسیون والیبال در پایان گفت: در تالشیم لیگ 
را با رعایت پروتکل ها از نیمه شهریور ماه آغاز کنیم، زیرا 
هر چه لیگ پویاتری داشتیم باشیم، تیم ملی آماده تری 

خواهیم داشت.

جهانبخش هم می خواهد مثل سردار و طارمی آقای گل یک لیگ اروپایی شود

بازگشت»علیجهان«بهسرزمینگلها
دلیل تعلل در انتخاب سرمربی جدید والیبال چیست؟ 

جلوگیریازضرر3میلیاردیزیرتور

ورزش: برگزاری متمرکــز دیدارهای باقیمانده انتخابی جام 
جهانــی ۲0۲۲ قطر در منطقه آســیا، محتمل تر از هر زمان 
دیگری است. به دلیل شــیوع ویروس کرونا، دیدارهایی که 
قــرار بود در ماه های مارس و ژوئن )فروردین و خرداد( برگزار 
شوند لغو شدند و حاال طبق اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا 
دیدارهای باقیمانده در ماه هــای اکتبر و نوامبر )مهر و آبان( 

برگزار می شوند.

اختالف سر دیدارهای متمرکز#
برگــزاری متمرکــز دیدارهــای باقیمانده یــا در یکی از 
کشــورهای عضو گروه انجام می شــود یا باید طبق توافق 
کشــوری دیگر برای برگــزاری مســابقات در نظر گرفته 
شــود. از همین رو روی ســایت کنفدراسیون هنوز محل 
برگزاری دیدارهای باقیمانــده از جمله چهار دیدار ایران 
مقابــل هنگ کنگ، کامبوج، بحرین و عراق اعالم نشــده 
است. بعید نیســت این دیدارها به صورت متمرکز برگزار 
شوند، همان طور که در یکی از واکنش های رسمی به این 
 A پیشنهاد، رئیس فدراســیون فوتبال چین که در گروه
مســابقات قرار دارد اعالم کرد چینی هــا موافق برگزاری 
بازی هــای متمرکــز نیســتند، مگر اینکه چیــن میزبان 

بازی های باقیمانده این گروه باشد.

میزبانی ایران؟#
با توجه به اینکه دیدارهای مهم گروه C که ایران در آن حضور 
دارد طبــق برنامه قبلی با میزبانی ایران همراه بوده اســت، 

عادالنه ترین تصمیم برگزاری دیدارهای باقیمانده گروه C در 
ایران خواهد بود. با این حال چند مسئله در این خصوص وجود 

دارد که پیش از هر چیز وضعیت کرونا در ایران است.
با توجه به اوج بیماری کرونا در کشورمان، هنوز مشخص 
نیست وضعیت ایران تا زمان تصمیم گیری نهایی از سوی 
AFC چگونه خواهد بود. از ســمتی برخی نقل قول های 
رســمی درباره وضعیت شــیوع ویروس کرونــا در ایران، 
می تواند میزبانی ایران را به خطر بیندازد و به کشورهایی 

چون عراق و بحرین این بهانه را بدهد که از سفر به ایران 
برای انجام دیدارهای برگشت، ابراز نگرانی کنند.

طبق پروتکل های فیفا دربــاره ویروس کرونا، این حق به 
تیم های میهمان داده شــده است از سفر به منطقه ای که 
شرایط حاد بیماری را دارد سر باز بزنند. یعنی در صورتی 
که وضعیت بیماری در کشــورمان به همین شکل باشد و 
استان های مختلف وضعیت قرمز داشته باشند، کشورهای 
همگروه ایران می توانند از ســفر به کشورمان سر باز بزنند 

و این یعنی میزبانی از ایران گرفته خواهد شد.

اولویت با ایران#
البته در این شرایط این گونه نیست انتخاب کشور میزبان برای 
برگزاری دیدارهای متمرکز بر عهده دیگر تیم ها باشد. با توجه 
به اینکه چهار دیدار ایران در این مرحله باقی مانده است در سه 
دیدار امتیاز میزبانی با تیم ملی کشورمان است، اولویت انتخاب 
کشور بی طرف میزبان با ایران خواهد بود. یعنی در صورتی که 
نتوانیم به هر دلیلی در ایران میزبانی کنیم، فدراسیون فوتبال 
می تواند کشور دیگری را به عنوان میزبان به AFC معرفی کند 

تا به تیم های گروه C ابالغ شود.
برای اینکه میزبانی از دســت ایران نــرود، پیش از هر چیز 
وضعیت کنترل بیماری در ایران باید به شرایط مطلوبی برسد. 
یعنی استان ها از وضعیت قرمز و زرد خارج شوند تا بتوان گفت 

ایران برای میزبانی مشکلی نخواهد داشت. 

رسیدن به الگوی مناسب#
برگــزاری متمرکــز بازی های لیگ ایران بــرای فصل آینده 
می تواند هم الگویی برای برگزاری متمرکز بازی ها باشــد که 
شانس ایران برای میزبانی متمرکز بازی های باقیمانده انتخابی 
جام جهانی ۲0۲۲ در مرحله فعلی و  نهایی گروهی را باال ببرد 
و از صدمات احتمالی ناشــی از ویروس کرونا جلوگیری کند. 
بیراه نیست رشد ویروس کرونا با شیب تندی که دارد، در فصل 
پاییز و زمستان بیشــتر از زمان فعلی شود و به همین دلیل 

نمی توان به سادگی مسابقات فوتبال را برگزار کرد.

انتشار فهرست ارزشمندترین باشگاه های ورزشی جهان توسط »فوربز«

گرانترشدنباشگاههادرپساکرونا!
امیرمحمد سلطان پور: در حالی که تماشاگران 
در خانه هایشان گیر افتاده اند، فصل های مسابقات 
در خطر لغو و برگزار نشــدن هستند و درآمدهای 
باشگاه ها به شــدت افت کرده است، شاید اکنون 
بدترین زمان برای باشگاه های ورزشی باشد؛ اما بر 
طبق فهرستی که نشریه فوربز منتشر کرده است، 
به شــکلی باورنکردنی ارزش بزرگ ترین برندهای 
ورزشی جهان نسبت به سال قبل و پیش از شیوع 

جهانی ویروس کرونا افزایش یافته است.

همه سود کردند!#
شاید باشگاه های بزرگ ورزشی مشغول مقاومت در 
مقابل شیوع ویروس کرونا باشند اما می توان مثال 
جالبی در شکست بعضی از آن ها زد. تیم نیویورک 
متز یکی از مشــهورترین تیم های لیگ حرفه ای 
بیســبال آمریکا و دومین تیم بــا ارزش این لیگ 
است. شــاید این تیم از سال 1۹86 قهرمان نشده 
باشد اما مالک آن فرد ویلپون مشکلی با خرج های 
بســیار در این باشگاه نداشــت چون درآمدهای 
مختلف از بلیت فروشــی و حق پخش تلویزیونی 
تا اسپانسرهای مختلف به خوبی تیمش را پوشش 
می دادند. اما شرایط کنونی و از بین رفتن بیش از 
نیمی از درآمدهای حضور در لیگ و از بین رفتن 
تمامی درآمدهای بلیت فروشی، ویلپون را به فکر 
فروش باشگاهش انداخته تا نخستین باشگاهی از 

لیگ حرفه ای بیسبال در هشت سال گذشته باشد 
که برای فروش گذاشته می شود. البته مسلماً این 
باشــگاه که جزو یکی از 57 باشگاه ورزشی جهان 
اســت بیش از۲ میلیارد دالر ارزش دارد حتی در 
چنین شــرایطی بدون خریدار نخواهــد بود و در 
حدود چنین مبلغــی در آینده ای نزدیک خریده 
خواهد شد. اشاره کردیم 57 باشگاه ورزشی بیش 
از ۲ میلیــارد دالر ارزش دارنــد اما نباید فراموش 
کنیم یک دهه پیش تنها یک باشــگاه ورزشی در 
جهان وجود داشــت که نزدیک به ۲ میلیارد دالر 
ارزش گذاری شــده بود. در ســال ۲010 باشگاه 
فوتبال منچســتریونایتد از انگلیس با ارزش 1.8۳ 
میلیارد دالر با ارزش ترین باشــگاه ورزشی جهان 
بــود. این افتخار اکنون در اختیار باشــگاه فوتبال 
آمریکایی داالس کابویز اســت که برای پنجمین 
سال پیاپی عنوان ارزشــمندترین باشگاه ورزشی 
جهان را از سوی فوربز را به خود اختصاص می دهد. 
نزدیک ترین تعقیب کننده آن ها باشــگاه بیسبال 
نیویورک یانکیز است که 5 میلیارد دالر ارزش دارد. 
برای جری جونز و خانواده اشتاینبرنر مالکان این 
دو باشگاه فقط سود کرده اند. بین برندهای بزرگ 
در دهه گذشته فقط یک بار آن هم باشگاه بیسبال 
لس آنجلس داجرز در سال ۲01۲ شاهد سود نبوده 
اما امروز بسیاری از میلیاردرها آماده اند تا تیم های 
بزرگ ورزشــی را خریداری کرده و بیشتر از آنکه 

عناوین و افتخارات این باشگاه ها برایشان مهم باشد 
قدرت برند آن ها برایشان اهمیت دارد.

فوتبال آمریکایی روی بورس#
در فهرست جدید فوربز برای نخستین بار در یک 
دهه گذشــته که باشگاه های بسکتبال بیشترین 
درصد تیم های ارزشــمند را در اختیار داشتند، 
این بار نوبت باشــگاه های فوتبال  آمریکایی است 
کــه ۲7 جایگاه از 50 رتبه را در اختیار خود قرار 
داده اند. در چند سال گذشته ارزش باشگاه ها در 
این رشته ورزشــی 6 برابر شده است که باالتر از 
میانگین رشد در میان هر رشته ورزشی دیگری 
اســت. کارشناســان دلیل این امر را اقبال بسیار 
زیاد تلویزیونی مردم به این رشــته ورزشی و حق 
پخش های بسیار باالیی است که به باشگاه ها تعلق 
می گیرد و همین طور ورزشــگاه های پرظرفیت 
که همیشــه همه بلیت هایشان فروخته می شود. 
قــرارداد اتحادیه فوتبال آمریکایــی با تلویزیون 
ایاالت متحده سالیانه 6.5 میلیارد دالر است که 
در آینــده ای نزدیک بــه دو برابر افزایش خواهد 
یافت. باشگاه های بسکتبال ان بی ای با داشتن ۹ 
باشگاه در بین فهرست 50 باشگاه در رتبه دوم پر 
ارزش ترین رشته ورزشی هستند. از این ۹ باشگاه 
سه باشگاه در بین پنج رتبه باالی جدول هستند 
که شــامل نیویورک نیکز، لــس آنجلس لیکرز 

و گولدن اســتیت ووریرز است. البته پیش بینی 
می شــود باشگاه بروکلین نتز که توسط میلیاردر 
چینی و مالک سایت علی بابا با مبلغ ۳.۳ میلیارد 
دالر خریداری شد در آینده ای نزدیک به رتبه های 
باالی جدول صعود کند. سه تیم فوتبال باشگاهی 
اروپایی را هم می توان در بین 10 باشگاه ارزشمند 
جهان پیدا کرد. جایی کــه رئال مادرید در رتبه 
ششم، بارسلونا در رتبه هشتم و منچستریونایتد 

در رتبه دهم جدول قرار دارند.
در زیر فهرســت 10 باشــگاه ارزشمند جهان به 

انتخاب فوربز را با هم مرور می کنیم:

1-داالس کابویز )فوتبال آمریکایی(س
ارزش: 5.5 میلیارد دالر

2- نیویورک یانکیز )بیسبال(س
ارزش: 5 میلیارد دالر

3- نیویورک نیکز )بسکتبال(س
ارزش: 4.6 میلیارد دالر

4- لس آنجلس لیکرز )بسکتبال(س
ارزش: 4.4 میلیارد دالر

5- گولدن استیت ووریرز )بسکتبال(س
ارزش: 4.۳ میلیارد دالر

6- رئال مادرید )فوتبال(س
ارزش: 4.۲4 میلیارد دالر

7- نیوانگلند پاتریوتس )فوتبال آمریکایی(س
ارزش: 4.1 میلیارد دالر

8- بارسلونا )فوتبال(س
ارزش: 4.0۲ میلیارد دالر

9- نیویورک جاینتس )فوتبال آمریکایی(س
ارزش: ۳.۹ میلیارد دالر

10- منچستریونایتد )فوتبال(س
ارزش: ۳.81 میلیارد دالر

حســاب توییتر باشــگاه برایتون انگلیس کــه علیرضا 
جهانبخش وینگر ملی پوش ایرانی را در تیم خود دارد، در 
نظرسنجی که برگزار کرد بهترین اتفاق فصل این باشگاه را 
از هوادارانش جویا شد. در این نظرسنجی توییتری، لحظه 
گل قیچی برگردان زیبای علیرضا جهانبخش به چلسی 
دیده می شــود که با کسب ۲5 درصد کل آرا، پس از گل 
پیــروزی بخش موپای به آرســنال، در رتبه دوم بهترین 

لحظه فصل این باشگاه لقب گرفته است.

خبرنگار و مجری مطرح فوتبال ایتالیا، از نخستین افرادی بود که 
پس از مطلع شدن از ترکیب تیم یوونتوس برای بازی هفته پایانی 
ســری آ، خبر از آقای گلی قطعی چیرو ایموبیله در اروپا را داد. 
یوونتوس دیشــب در حالی میزبان آاس رم بود که قهرمانی خود 
را پیش از این مسجل کرده و به دلیل بازی هفته آینده در لیگ 
قهرمانان به کریستیانو رونالدو استراحت داد. همین اتفاق سبب 
شــد آدریانو دل مونته در توییترش از آقای گلی ایموبیله مهاجم 

التزیو خبر دهد.

آدریانو دل مونتهباشگاه برایتون
در میــان عرضــه پیراهن های جدید باشــگاه های بزرگ 
فوتبال اروپا برای فصل آینده رقابت ها، تیم لیورپول نیز از 
پیراهن های جدید با تولیدکننده جدید خود رونمایی کرد. 
مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس که چند فصل را 
با شرکت تولید لباس های ورزشی نیوباالنس گذرانده بود، 
از این فصل همکاری خود را با شــرکت نایک آغاز کرده و 
لباس جدید خود را با حضور چندین ستاره از جمله ویرجیل 

فن دایک در کنار استادیوم آنفیلد به همگان معرفی کرد.  

ستاره سوئدی باشــگاه آث میالن، در توییتر خود به مصاحبه 
اخیرش به شکلی جالب واکنش نشان داد. در حالی که همگان 
با شــکل باالی اعتماد به نفس رفتارها و مصاحبه های زالتان 
ابراهیموویچ کامالً آشنا هســتند، این ستاره سوئدی با انتشار 
مصاحبه اخیرش که گفته بود تا 50 ســالگی در همین سطح 
می توانــد به فوتبال ادامه بدهد، با عکســی که تمامی موها و 
ریش هایش سفید شده، در توییتی نوشت که: »با صحبت های 

زالتان در این باره موافق است«!

باشگاه لیورپولزالتان ابراهیموویچ

بررسی وضعیت  احتمالی میزبانی های انتخابی جام جهانی 2022 قطر

اولویتباایراناست،اگرکرونابگذارد...

ضد  حمله

رسانه یونانی: حاج صفی با آریس به توافق رسید
ورزش: یک رسانه معتبر ورزشــی یونان مدعی توافق نهایی احسان 
حاج صفی با باشگاه آریس سالونیکی شد.  به نقل از Novasports یونان، 
احســان حاج صفی فصل آینده در ترکیب باشگاه آریس بازی خواهد 
کرد و روند تحوالت اخیر نشان دهنده بروز این اتفاق است. مدافع تیم 
ملی فوتبال ایران که از مدتی قبل مورد توجه آریس قرار داشت با این 
باشگاه شهر سالونیکی به توافق نهایی رسیده است. احسان حاج صفی 
با سابقه بازی در تیم های پانیونیوس و المپیاکوس به سوپرلیگ یونان 

باز می گردد.

بازگشت دروازه بان تیم ملی به گیتی پسند
ورزش:  دروازه بان تیم ملی فوتسال کشورمان که پیشتر در گیتی پسند 
اصفهان حضور داشــت به این تیم بازگشــت.  به نقل از پایگاه خبری 
باشــگاه گیتی پســند، ســپهر محمدی پس از اتمام قرارداد خود با 
باشگاه گازپروم روســیه، در مذاکره با مدیران گیتی پسند برای فصل 
1400-1۳۹۹ به این تیم پیوست. محمدی فصل گذشته با گازپروم به 
عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر روسیه دست یافت و همراه با گیتی پسند 

سابقه دو قهرمانی لیگ برتر و عناوین داخلی و بین المللی دارد.

براگا مشتری جدید طارمی 
ورزش: رســانه های پرتغال خبر دادند تیم براگا با انتقال ۳0 میلیون 
یورویی پائولینهو به وولوهمپتون انگلیس قصد دارد تا مهدی طارمی، 
مهاجم ایرانی ریوآوه را با پرداخت مبلغ قابل مالحظه ای خریداری کند. 
به نظر می رســد پیشنهاد مالی براگا برای ریوآوه بهتر از سایر رقم های 

پیشنهادی از تیم های مطرح پرتغال همانند بنفیکا و پورتو است.

چراغ سبز برای بازگشت پوالدی 
ورزش: رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح 
گفــت: مهرداد پوالدی در صورت بازگشــت به ایــران دادگاهی و به 
وضعیتش رســیدگی می شــود. امیر دریادار غالمرضا رحیمی پور در 
گفت و گو با مهر با رد خبر وســاطت بعضی از ملی پوشان سابق برای 
پوالدی، درباره اینکه چه برخوردی در انتظار پوالدی در صورت بازگشت 
به ایران خواهد بود تصریح کرد: مثل غایبان با پوالدی برخورد می کنیم؛ 
مثل بقیه و عین قانون هیچ فرقی نمی کند. اگر خود فرد مشکلی دارد یا 
سازمان مربوطه اش مراجعه می کند وضعیتش را بررسی می کنیم. قانون 

سختگیر نیست و می توان به این افراد کمک کرد.

با اهدای پاداش به بانوان قهرمان
 »َخّیر« مشهدی 

جور فدراسیون فوتبال را کشید!
ورزش: تیم ملی فوتسال بانوان در سال ۲018 برای دومین بار عنوان 
قهرمانی آسیا را بدست آورد. پس از قهرمانی ملی پوشان بانو در آسیا، 
فدراسیون فوتبال وعده پاداش ۲۲ میلیونی را به بازیکنان تیم ملی داد 
اما پس از گذشت دو ســال هنوز خبری از پرداخت پاداش نیست. به 
گزارش مهر پس از انتشار اخبار عدم پرداخت پاداش ها، احسان اصولی، 
رئیس هیئت فوتبال خراســان رضوی دیداری با مهدی مروج تربتی، 
عضو اصلی هیئت امنا بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه برگزار و 
درباره پاداش پرداخت نشده و عدم تحقق وعده های فدراسیون فوتبال در 
قبال قهرمانان گفت وگو کرد. در نهایت َخیر مشهدی خواستارفهرست 
بازیکنان از فدراســیون فوتبال می شود. البته فدراسیون لیست کامل 
نفرات اعزامی به مسابقات را ارسال می کند اما خیر مشهدی فقط مبلغی 

را به عنوان قدردانی برای بازیکنان و قهرمانان اصلی واریز می کند.

 تالش آخر استقالل برای شجاعیان 
بی نتیجه ماند 

ورزش: رئیس کمیته وضعیت بازیکنان درخصوص تقاضای باشــگاه 
اســتقالل تهران نســبت به داریوش شــجاعیان از فدراسیون فوتبال 
توضیحاتی را ارائه کرد.  چون بازیکن نامبرده از سوی باشگاه، از فهرست 
خارج شده است، قهراً کارت بازی وی ابطال شده و صدور کارت جدید 
منوط به ثبت مجدد وی در سیســتم نقل و انتقاالت است آن هم در 
فرضی ممکن خواهــد بود که پنجره ای باز بوده و این امکان را فراهم 
نماید. از ســوی دیگر امکان گشایش مجدد و خارج از ضابطه  پنجره 
نقل و انتقاالت نیز به هیچ وجه وجود نداشته و همان طوری که گفته 
شد با توجه به استعالم فیفا وی مشمول استثنای موضوع بند یک ماده 

6 نقل و انتقاالت نشده و از آن مجوز نمی تواند استفاده کند.

کالدرون: 
متأسفم، در جشن قهرمانی نخواهم بود

ورزش: گابریل کالدرون اعالم کرد: برای برگزاری جشــن قهرمانی به 
تهران نمی آید.  سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال پرسپولیس که از سوی 
این باشگاه به جشن قهرمانی دعوت شده بود، با انتشار پیامی اعالم کرد 
به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان سفر به ایران را ندارد. او همچنین در 
توییت خود بار دیگر قهرمانی سرخ ها را تبریک گفت و این موضوع را 

مایه »افتخار و خوشحالی« خود دانست.

سعادتمند: 
با کمترین خروجی، ستاره جذب می کنیم

ورزش: مدیرعامل باشگاه استقالل می گوید: تیمش در ادامه مسابقات 
حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.  احمد سعادتمند در گفت 
وگویــی رادیویی اظهار کرد: ما جام حذفی، لیگ قهرمانان و لیگ برتر 
را در پیش داریم. با وجود مشــکالت، تالشمان روی حفظ شاکله تیم 
اســت. بنا داریم امسال کمترین خروجی را داشته باشیم و بتوانیم در 
نقاطی که الزم است، نسبت به جذب بازیکن اقدام کنیم. در آسیا هم 
برنامه داریم یک رقیب جدی باشــیم و مطمئن هستم هوادارانمان را 

شاد خواهیم کرد.

 وضعیت مبهم صادقی و سیف اللهی 
برای دیدار با استقالل 

ورزش: آخریــن اخبار از مصدومان شــهر خــودرو حاکی از آن 
اســت محمدحســین مرادمند مدافع شــهر خودرو به بازی برابر 
استقالل خواهد رسید. سعید صادقی هافبک شهر خودرو از ناحیه 
همسترینگ مصدوم اســت و حضورش در دیدار برابر استقالل در 
هالــه ای از ابهام قرار دارد. روح اهلل ســیف اللهی که بازی با صنعت 
نفت را به دلیل مصدومیت از دســت داد در تالش است تا خودش 
را به بازی روز پنجشــنبه برابر اســتقالل برساند، ولی این موضوع 

هنوز قطعی نیست.

منهای فوتبال

بدهی سنگین مشهدی ها به فدراسیون والیبال!
ورزش: رئیــس فدراســیون والیبال از بدهــی 15، 16 میلیاردی 
باشــگاه های لیگ برتری به این فدراســیون خبــر داد. محمدرضا 
داورزنی، رئیس فدراســیون والیبال از رؤســای هیئت های استانی 

خواست آن را پیگیری کنند.
داورزنی در این باره گفت: حتی به یکی از باشگاه ها برای حضور در 
جام باشگاه ها کمک کردیم و حاال باید به دادگاه پاسخ دهیم چرا به 
این باشــگاه ۹0 میلیون کمک کرده ایم. به همین دلیل از نماینده 
باشگاه و هیئت ها می خواهیم این موضوع را پیگیری کنند. برای مثال 
نماینده های مشهد نزدیک به یک میلیارد به فدراسیون بدهی دارند 

این فقط بدهی یک استان است. 

خلیلیان مطرح کرد
ورزشکاران مبارزه با کرونا را یاد گرفته اند

ورزش: بــا نزدیــک شــدن به نیمه دوم ســال جــاری برخی از 
فدراسیون های ورزشی برنامه ریزی برای فعالیت های داخلی خود در 
این نیم ســال را در برنامه قــرار داده اند مانند والیبال که به دنبال 
آغاز لیگ ۹۹ از شــهریورماه است یا بسکتبال که این برنامه را برای 
مهرمــاه در هــر دو بخش مردان و زنان مصوب کرده اســت. البته 
مهرزاد خلیلیان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا امیدوار است شرایط 
بــه گونه ای پیش برود که این ســتاد بتواند از مهرماه به بعد مجوز 
گسترش فعالیت های ورزشی در تمام رشته ها را صادر کند البته به 

شرط رعایت پروتکل های بهداشتی.
مهرزاد خلیلیان گفت: البته ورزشــکاران ما یاد گرفته اند چگونه با 
این ویروس مبارزه کرده و آن را کنترل کنند. رعایت پروتکل ها هم 
جدی تر از قبل شده است شاید به همین دلیل مسئوالن فدراسیون ها 

برای مسابقات خود در ماه های آینده در حال برنامه ریزی هستند. 

رستمی: از حضور در المپیک ناامید نشده ام
ورزش: قهرمان وزنه برداری المپیک ریو گفت: من از حضور درالمپیک 
ناامید نشده ام و اکنون فقط منتظرم زمان برگزاری مسابقات کسب 
سهمیه المپیک اعالم شود. کیانوش رستمی درباره اینکه تمرینات 
خود را کنار گذاشته است یا خیر تصریح کرد: کم و بیش تمرین دارم 
و شرایط بدنم بهتر شده و تقریباً به وزنم عادت کرده ام اما بحث این 
است نمی دانیم باید چه کار کنیم، برای مسابقات آماده بشویم یا نه 

چون زمان برگزاری مسابقات مشخص نیست.
رستمی در پاسخ به این پرسش که از المپیک ناامید شده است یا خیر 
تأکید کرد: نه اصالً ناامید نشدم. با تمام قدرت هستم و تمام مسابقات 
را شرکت می کنم. من دنبال این هستم برای سهمیه المپیک امتیاز 

بگیرم. فقط منتظرم زمان برگزاری مسابقات اعالم شود.

شرایط مبهم اردوی تیم ملی والیبال نشسته
ورزش: رئیس انجمن والیبال نشســته مردان گفت: ویروس کرونا 
تأثیر زیادی بر عملکرد تیم ملی والیبال نشسته نداشته و از طریق 
فضای مجازی تمرینات ملی پوشــان را به صــورت انفرادی مرتب 

پیگیری می کنیم.
علی کشفیا در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت ملی پوشان والیبال 
نشسته مردان اظهار کرد: هر چند از زمان شیوع ویروس کرونا اردوها 
تعطیل شده اســت اما تیم ملی والیبال نشسته مردان رها نشده و 
از طریق فضای مجازی مرتب پیگیر تمرینات انفرادی و بدنســازی 

بازیکنان هستیم تا دچار افت نشوند.
وی در پاسخ به این پرسش با توجه به اینکه زمان برگزاری اردوهای 
رشته های تیمی از سوی کمیته ملی پارالمپیک از مهرماه پیش بینی 
شده است، آیا امکان برگزاری اردوی تیم ملی والیبال نشسته وجود 
دارد یــا خیر؟ افزود: با توجه به وضعیــت این بیماری هیچ چیزی 
مشخص نیست و اگر شرایط به همین شکل ادامه داشته باشد بعید 

می دانم در مهرماه نیز شاهد برگزاری اردویی باشیم.

گرایی: سوریان به ساعی درس پهلوانی داد
میزان: دارنده مدال طالی زیر ۲۳ سال کشتی فرنگی جهان گفت: 
مدال و عنوان را هر کســی می تواند بدست بیاورد، اما واژه پهلوانی 

برازنده هر ورزشکاری نیست.
محمدرضا گرایی در خصوص مصاحبه هادی ســاعی علیه حمید 
ســوریان، خاطرنشان کرد: حمید سوریان ثابت کرد چقدر بااخالق 
است و به ساعی درس پهلوانی داد. مدال و عنوان را هر کسی می تواند 
بدست بیاورد، اما واژه پهلوانی برازنده هر ورزشکاری نیست. واکنش 
و برخورد سوریان در مواجهه با چنین رفتارهایی همواره الگو و درس 
مناســبی برای سایر ورزشکاران بوده است و این بار بزرگی و پهلوان 

مسلکی سوریان بیش از پیش نمایان شد.

 ساعی: سیاسیون، ورزشکاران را 
مقابل هم قرار می دهند

ورزش: رئیس کمیسیون ورزشکاران گفت: مشکلی در کمیسیون 
نداشتیم و اختالفات از بیرون تزریق می شد. ساعی درباره اختالفات 
کمیسیون ورزشــکاران که در گذشته هم وجود داشت اظهار کرد: 
در گذشته مشکلی در کمیسیون نداشتیم. تمام اختالفات بیرون از 
کمیسیون تزریق می شد. اینکه جلسات لغو می شد و برخی از اعضا 
نمی آمدند، موضوع تمام شده است. بنا این است همه دست در دست 
هم بگذاریم و با رفاقت کار را پیش ببریم. ورزشکاران با هم مشکلی 
ندارند، سیاسیون هستند که ورزشکاران را مقابل هم قرار می دهند. 
ورزشــکاران فهماندند می خواهند به ورزش کمک کنند. امیدوارم 
آن ها از کار خود دست بردارند. فشار روی یکی از اعضا زیاد بود و آن 
شخص هم مصاحبه کرد و گفت ناامید شده است. نمی خواهم نبش 
قبر کنم. باید دست به دست هم بدهیم کار ورزشکاران را جلو ببریم.

سرگروه سابق تیم ملی جودو:
سامبو در خراسان رضوی نوپاست

مهر: ســرگروه ســابق تیم ملی جودو گفت: تــالش داریم این 
رشته در خراســان رضوی رشد خوبی داشته و به عنوان یکی از 
قطب های کشور معرفی شود. قاسمی نژاد پس از دیدار و گفت وگو 
با عباســعلی اکبری رئیس انجمن ســامبوی ایران گفت: سامبو 
پیش از این در اســتان خراســان رضوی فعالیتی نداشت، بعد از 
اینکه رشــته جودو تعلیق شد و بی انگیزگی در ورزشکاران پیش 
آمده بود و قصد داشــتند، ورزش را به طور کامل کنار بگذارند، 
آن ها را به فعالیت در رشــته ســامبو که با جــودو هم خانواده 
بود، تشــویق کردم. امیدوارم در آینده ای نه چندان دور ســامبو 
خراسان رضوی را به یکی از قطب های اصلی کشور تبدیل کنیم.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

پرش زمانی چهار ساله در فصل دوم »حکایت های کمال«
حضور پررنگ خانواده در جوانی کمال

ســریال  نویســنده  فــارس: 
»حکایت های کمال« گفت: از اول 
بنا داشــتیم پرش زمانی در فصل 
دو داشته باشــیم و از آنجایی که 
بچه ها هم بزرگ شدند باید فاصله 
زمانی چهار ساله ای داشته باشیم و 

همچنین قصه ها باید از فضای نوجوان درآمده و جد ی تر شود.
»سیدحســین امیرجهانی« نویســنده ســریال »حکایت های کمال« گفت: 
برخی مسائل به جا مانده از فصل یک هست که باید انجام شود و بعد وارد 
تولید شویم. وی با اشاره به نگارش متن های این سریال بیان کرد: تا به حال 

متن های پنج قسمت ابتدایی فصل دو نوشته شده است.
این نویســنده افزود: از آنجایی که برای شروع تولید فصل یک بخش زیادی 
دکورسازی توسط گروه تولید انجام شده بود، بخش زیادی از دکور این سریال 
ساخته شده و برای تولید فصل های بعدی دیگر نیازی به هزینه در این باره 
نیست. این نویسنده درباره پرش زمانی در قصه این سریال نیز گفت: از اول بنا 
داشتیم پرش زمانی در فصل دو داشته باشیم و از آنجایی که بچه ها هم بزرگ 
شدند باید فاصله زمانی چهار ساله ای داشته باشیم و همچنین قصه ها باید از 

فضای نوجوان درآمده و جدی تر شود.
امیــر جهانی با بیان فضای جدیدی در قصه فصل دو نیز افزود: دغدغه های 
کاراکترها جدی تر می شود و در عین اینکه فضا کمدی است، به فضای انقالب 
نزدیک می شویم. در این قصه کمال تحت تأثیر معلمی قرار می گیرد که اهل 
مطالعه است و از آن طریق رشد می کند، اما وارد مبارزه های انقالبی نمی شود. 
رشد کمال توســط معلمی اتفاق می افتد و باید معلم جدیدی را وارد قصه 
کنیم. این نویسنده ادامه داد: قصه های این فصل خانواده محور هستند و بیشتر 
حول ارتباط  میان خانواده هاست. محمود پاک نیت، شهره لرستانی، حمید 

ابراهیمی و محمدرضا شیرخانلو، از بازیگران این سریال بودند. 

»قهرمان« آماده نمایش شد 
سیما و سینما: مستند »قهرمان« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی الهام 
آقالری پــس از گذراندن مراحل 
تولیــد، فیلم برداری در شــیراز و 
پشت سر گذاشتن آخرین مراحل 

فنی، آماده نمایش شد.
مستند »قهرمان« داستان فاطمه حشمتی مادربزرگ 84 ساله، قهرمان ملی 
و آســیایی در رشته دوومیدانی اســت. او برای شرکت در مسابقه جهانی با 
چالش های زیادی به لحاظ مالی و اجتماعی مواجه اســت و برای رفع موانع 

حضور در مسابقه بسیار تالش می کند. 
آقالری، کارگردان این اثر از اعضای خانه سینما و ایسفا است که سابقه ساخت 
مســتندهای »سرنوشت بایگانی«، »شهر زیبای من«، »این شیشه شکستنی 

است«،»یک  لقمه مهربانی« و... را در کارنامه هنری اش دارد.  
»قهرمان« کاری از شبکه مســتند است. پژوهش و نویسندگی این مستند 

توسط مهدی جوزایی و الهام آقالری انجام  شده است.

»گیتی خامنه« دوباره برای کودکان برنامه اجرا می کند
»دست کی باال« روی آنتن شبکه دو

فارس: گروه کــودک و نوجوان 
شبکه دو در تابســتان ۹۹ برنامه 
»دست کی باال« را با اجرای گیتی 

خامنه روانه آنتن می کند.
مخاطبــان خردســال و کودک 
رســانه ملــی به زودی شــاهد 

برنامه ای جدید از تولیدات گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما هستند 
که در آن گیتی خامنه، مجری نام آشنا همراه با بازیگران و شخصیت های 
عروســکی جذاب به اجرای برنامه خواهند پرداخت. این مجموعه برنامه 
به تهیه کنندگی سیدمحســن مناجاتی و کارگردانی زهرا حق جو تولید 
شــده و با توجه به مخاطب خردســال این برنامــه بخش های جذابی از 
جمله نمایش های کوتاه، موســیقی و کلیپ، مسابقه و بازی،  بخش ویژه 
قصه گویی و... طراحی شده است. دو شخصیت عروسکی به نام های توتک 
و زاغک نیز در ماجراهای جالب »دســت کی باال« حضور خواهند داشت. 
با توجه به شــیوع بیماری کرونا و ضرورت در خانه ماندِن کودکان، این 
برنامه قصد دارد اوقاتی شــاد و مفرح همراه بــا  ذکر نکاتی مفید برای 

کودکان ایجاد کند.
»دســت کی باال« از یکشــنبه ۱۹مرداد، هر هفته روزهای فرد ساعت ۱۵ از 

شبکه دو سیما روانه آنتن می شود.

اعالم برندگان بفتای تلویزیونی ۲۰۲۰
»چرنوبیل« با ۱۴ نامزدی بهترین مینی سریال شد

»بفتا«  جشنواره  سیما و سینما: 
)جمعه ۳۱ جوالی( در مراســمی 
تلویزیونی سال  برندگان  مجازی، 

۲۰۲۰ خود را انتخاب کرد.
به نقــل از گاردیــن، بزرگ ترین 
مراسم اهدای جوایز تلویزیونی پس 

از شیوع ویروس کرونا را در یک رویداد مجازی ۹۰ دقیقه ای برگزار کرد.
در این مراســم ریچارد آیودی میزبان مراسم جوایز بفتای تلویزیونی ۲۰۲۰ 
در اســتودیو حضور یافت و برندگان از خانه و به صورت آنالین جوایز خود 

را دریافت کردند. این برنامه به صورت زنده از »بی بی سی وان« پخش شد.
سریال »چرنوبیل« که به تازگی در جوایز امی درخشید، از امیدداران کسب 
بیشترین جوایز بفتای تلویزیونی با ۱4 نامزدی بود. »فلی بگ« و »تاج« نیز با 

هفت نامزدی در موقعیت باالیی جای داشتند.
در این مراسم جایزه بهترین مینی سریال به »چرنوبیل« محصول اچ بی او رسید 
و موفق شــد تا ســریال هایی چون »یک اعتراف«، »قربانی« و »فضیلت ها« را 

پشت سر بگذارد. »تاج« نیز عنوان بهترین سریال درام را از آن خود کرد.
شــیان کلیفورد برای »فلی بگ« به عنوان بهترین بازیگر زن نقش کمدی و 
جیمــی دیمتریو بــرای » Stath Lets Flats «  به عنوان بهترین بازیگر مرد 
در همین بخش انتخاب شد. جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اصلی به جارد 
هریس برای »چرنوبیل« و بهترین بازیگر زن به گلندا جکسون برای »الیزابت 
گمشــده« اهدا شد. جو آبسالم برای »یک اعتراف« بهترین بازیگر مرد نقش 

مکمل و هلن بیهان برای »فضیلت ها« بهترین زن نقش مکمل شدند.
»وقتی آن ها ما را می بینند« از نت فیلکس نیز موفق شد عنوان بهترین برنامه 
بین المللی را از آن خود کند. عنوان بهترین برنامه ورزشی هم به »فینال جام 
جهانی راگبی ۲۰۱۹: انگلســتان در برابر آفریقای جنوبی« اهدا شد و جایزه 
بهترین پوشش خبری به »معترضان هنگ کنگ« از شبکه اسکای نیوز رسید.

 سیما و سینما/جواد شیخ االسالمی پنجشنبه 
گذشته  آخرین قسمت از مجموعه مستند »رؤیای 
آجری« از شبکه مستند ســیما پخش شد و سفر 
هفت قسمتی آن به پایان رسید. »رؤیای آجری« با 
پژوهشی سنگین و خوب تاریخ سیاست های 7۰ساله 
در حوزه مسکن را ارائه  و دوره های مختلف سیاسی 
و اقتصادی را مورد نقد و بررســی قرار می داد. این 
مستند که در هفت قسمت تولید و پخش شده بود، 
به ادعای کارشناســان یکی  از بهترین آثار ساخته 
شده در حوزه مسکن و معضالت آن در ایران است. 
به همین خاطر در زمان پخش مورد توجه بسیاری 
از اهالی فرهنگ، اقتصاد و سیاســت قرار گرفت. با 
داوود مرادیان، نویســنده، تهیه کننده و کارگردان 
این مجموعه مســتند درباره چالش های تولید آن، 
ویژگی های محتوایی و فنی و حواشی آن گفت وگو 

کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

چه شد که دغدغه ساخت مستندی درباره س
سیاست های اقتصادی در حوزه مسکن در شما 

شکل گرفت؟
من اصالً سراغ سوژه نرفتم بلکه سوژه سراغ من آمد. 
قرار بود در بسیج صداوسیما مستندی ۱۰ قسمتی 
درباره اقتصاد مقاومتی بســازیم که موضوع مسکن 
اولین قسمت آن سری مستند بود. پژوهشگر مستند  
رفت و پژوهشی کرد و به نتایجی رسید. مثالً اینکه 
باید با مالیات CGT  مشــکل مسکن را حل کنیم. 
من پرسیدم چطور تو یک جوان یک القبا راهکار این 
مشکل دیرینه را فهمیدی، ولی در 4۰ سال انقالب 
اسالمی و ۵۰ سال پهلوی هیچ کس این را نفهمید؟! 
خود او گفت نمی دانم! پس ناچار خودمان شروع به 
پژوهش کردیم. درباره دوره پهلوی شروع به پژوهش 
و مطالعه کردیم و فیلم دیدیم. جالب اینکه در بین 
کارهای آرشــیوی یکی از ویژه نامه های مجله »راه« 
هم که در حوزه مســکن بود و به این حوزه در دهه 
7۰ و 8۰ پرداخته بود، برخوردیم که در آن زمان با 
افرادی مثل کرباسچی ، آخوندی و گنابادی مصاحبه 

کرده بودند. همین ویژه نامه خیلی به کارمان آمد. 

پژوهش در کار شما خیلی به چشم می آید س
و نقطه قوت »رؤیای آجری« است. پیدا کردن 
این نقاط جذاب و کلیدی درباره افراد و ماجراها 

چگونه انجام شد؟
چیزی که ما در این مستند از نظر تخصصی درباره 
مسکن می گوییم شاید پیش از این در ده ها مستند 
دیگر هم گفته شده است؛ مسائلی مثل اصل ۳۱ و 
بحران زمین و مالیات CGT و مسکن مهر و...، اما چرا 
آن ها دیده نشده اند؟ به دو دلیل خیلی مهم؛ نخست 
اینکه آن آثار دراماتیک نبودند. مستندهای اقتصادی 
اصوالً دراماتیک نیســتند. به همین دلیل مخاطب 
عمومــی جذب کار نمی شــود. وقتی مخاطب رنج 
خودش را در کار نمی بیند و همزادپنداری نمی کند، 
کار را دنبال نمی کند. دلیل دوم اینکه یک فرهنگی 
در ایران اســت که براساس سوءتفاهم شکل گرفته 
است. یعنی اگر دقت کنید طرف با ۲۵ میلیون رأی 
سرکار آمده، می گویی چرا کار نمی کنی؟ می گوید 
چون نگذاشتند! خب چه کســی نگذاشت، این ها 
کیستند؟ در فرهنگ ما به علت عدم تحزب همیشه 

مقصر برخی  افراد مجهول الهویه هستند.
من این عقبــه ذهنی مخاطب درباره این نوع آثار را 
در ذهن داشتم و متوجهش بودم. همچنین به دلیل 
اینکه من یک دهه تجربه ســاخت کارهای امنیتی 
را داشــتم و ریشــه یابی سیاســی آد م ها را بررسی 
می کــردم، این زمینه ها خیلی بــه کار کمک کرد. 
وقتی من مسئله مسکن سال 6۱ را جلو می بردم و 
می دیدیم که مجلس این قانون را تصویب نکرد برایم 
پرســش پیش می آمد که چه کسی جلوی تصویب 
را گرفــت؟ یا وقتی مجلس فــالن قانون را تصویب 
کرد، می گویم چه کســی جلوی تصویب را گرفت؟ 
چــون آدمی که تصویب کرده و نکرده برای ما مهم 

اســت. آدمی که امضای او زیر لغو یک قانون خوب 
اســت، مهم است. توجه به این ظرایف و اشراف من 
به مسائل سیاســی موجب شد چهره ها در داستان 
شــکل قهرمان و ضدقهرمان بگیرند و به کار خیلی 
کمک کرد. یعنی شما در هر مقطع که نگاه کنید یک 
قهرمان و یک ضدقهرمان دارید. ضدقهرمان همیشه 
در اوج  و قهرمان مظلوم است. حتی عباس آخوندی 
هم در دوره ای واقعاً مظلوم است که در قسمت پنج 
مستند آن را دیدیم. در واقع من در »رؤیای آجری« 
از ساختارهای داستانی استفاده کردم و خودم قبول 
ندارم که من یک مستندساز اقتصادی هستم. چون 
نگاه داستانی هم به ماجرای مسکن داشتم. می شود 
گفت هر قســمت برای خودش یک فیلم سینمایی 
اســت، چون هر قسمت قهرمان دارد و سیر تحولی 
آدم ها را نشان می دهد، تنهایی یک قهرمان وسترن 
را بــه مخاطب انتقال می دهد. البته در این بین یک 
چالش هم داشــتیم و آن اینکه ما نمی توانستیم در 
یک کار مستند بار دراماتیک را از تاریخ جدا کنیم یا 
حتی غلیظش کنیم! چون عموم کسانی که با آن ها 
گفت وگو کردیم یا وزیــر و یا معاون وزیر و آدم های 

مهمی بودند.

در مستند سانسور هم داشتید؟س
ما بعضی مسائل را در مستند نشان ندادیم و درباره اش 
حرف نزدیم و این هم تصمیم خودمان بود نه سازمان 
صداوسیما. احســاس کردیم در شرایط فعلی بیان 
برخی از حرف ها بیش از کمک کردن، صدمه می زند.

به غیر از خود شما که نویسنده، تهیه کننده س
و کارگردان بودید، آیا تیم مشاوره هم داشتید؟

از نقش آقای حسن روزی طلب نمی توان گذشت به 
خصوص درباره آقای گنابادی خیلی به ما کمک کرد. 
همچنین آقای ثابتی کمک زیادی کرد. آقای ثابتی 
از هر فیلمی که در مرکز اسناد از خودش ضبط شده 
بود، یک کپی داشت و  در اختیار ما قرار داد. از این 

نظر باید از این دو بزرگوار تشکر کنم.

یک ویژگی خوب مســتند این است که س
مخاطب اصالً حس طرفداری از یک جریان 
یا یک فرد را پیدا نمی کند. کار منصفانه ای 
ساختید که نشــانه اصلی آن نقش مثبت 
عباس آخوندی در قســمت پنجم است. 
خود ما حقیقتاً ماجرای برخورد آخوندی با 
کرباسچی را نمی دانستیم، اما شما هم آن را 
مطرح کردید و هم به همه جریانات از جمله 

آخوندی تریبون دادید.
ما به آقای کرباسچی هم تریبون دادیم. رفتیم دفتر و 
منتظرش نشستیم و همه آن حرف هایی که در سال 
84 بــه مجله راه گفته بود را تکرار کرد، ولی حاضر 
نشــد جلو دوربین بنشیند. ما به آقای قالیباف هم 
تریبون دادیم و نامه زدیم که بیاید صحبت کند، ولی 
آقای قالیباف آن قدر الیه های مختلف دور خودش 
داشــت که فکر نکنم نامه حتی به الیه دوم یا سوم 
ایشان رســیده باشد. مشکل خود اوست. هر کسی 
در این مســتند نشست و حرف زد چهره منفی اش 
تعدیل شد. مثالً شــاید آقای آخوندی از ما شاکی 
باشد و فکر کند که ما درباره اش ظلم کردیم، ولی در 
این مستند واقعاً چهره اش تعدیل شد، چون آخرین 
مصاحبه مســتند عباس آخوندی بود. دو قسمت 
نهایی مســتند را بدون عباس آخوندی تصور کنید 
که اگر او نبود چطور او را به گوشه رینگ می بردند 
و می کوبیدند. اگر خود او در مستند نمی بود، کاماًل 
در موضع ضعف قــرار می گرفت، در حالی که حاال 

حرفش را می زند.

در تداوم همان احساس که فکر می کنیم س
این مستند طرفدار هیچ جریان خاصی نیست، 
اما تعلق کارگردان به انقالب اســالمی، امام و 

رهبری را می بینیم.
بعضی ها می گوینــد حزب اللهی گری تو در این 
کار خیلی معلوم اســت. من بچه حزب اللهی ام. 
یعنی دوســت دارم باشــم. ولی جــدا از این 
مســئله، آیا می توانید به پژوهش و آرشیویابی 
و کار فنــی ام گیر بدهید؟ من هیچ ابایی ندارم 
و می گویــم که امام خط قرمز من اســت. من 

روشــنفکر نیســتم. هرگز هیچ فیلمی از من 
در جشــنواره ســینمای حقیقــت ندیدی و 
حتی فرمــش را پر نکردم. آدمی هســتم که 
در جشنواره های مســتقل آن طرف هم جایزه 
گرفتــه ام، اما جبهه ای و حزبی نیســتم و تنها 
گفتمان من گفتمان امام و آقاست و بر همین 

اساس حرف علمی هم می زنم.

درباره سانسور کوتاه توضیح دادید، آیا واقعًا س
فشاری برای حذف بعضی حرف ها و تصاویر 

وجود نداشت؟
فشــار نه ولی فعالً صالح ندانستیم بعضی چیزها 
پخش شود. حتی از شــبکه اصالحیه نخورده بود، 
ولی خود من بعضی جاها را حذف کردم. مثالً خودم 
کار را دیدم و به بچه هــا زنگ زدم که چرا اینجاها 
را اصالحیه نزده اید؟! گفتند بگذار باشد، ولی بعضی 
جمالت، لحن ها و موضوعات بود که می توانســت 
علیه انقالب اسالمی اســتفاده شود و خودم آن ها را 
درآوردم. ما با وجود اینکه جگرمان خون است، اجازه 

نمی دهیم ناکارآمدی افراد پای انقالب نوشته شود.

چــرا بــه پرونده هایــی مثــل پرونده س
بلندمرتبه ســازی های غیرقانونی در مشهد 

اشاره نکردید؟
چون کسانی نبودند که به ما مشورت بدهند و البته 
بودجه ما هم زیاد نبود و نمی توانستیم سفر کنیم. ما 
همان چیزی که با هزینه محدودمان می توانستیم 
بسازیم را انجام دادیم. ضمن اینکه مستند در دوران 
ریاست آقای آملی الریجانی در قوه قضائیه ساخته 
شد و راه ها کامالً بسته بود. اکنون را نگاه نکنید که 
می توانید بروید و پرونده ببینید و مشاوره بگیرید. ما 

آن موقع از خیلی پرونده ها اصالً خبر نداشتیم.

کنیم. چطور س آرشیوها هم صحبت  درباره 
به این حجم از تصاویر آرشیوی خوب و مهم 
رســیدید؟ چون انجام کار آرشیوی در ایران 

واقعاً سخت و جان فرساست!
آرشیویابی ما با ســختی خیلی زیاد انجام شده 
اســت. یک وقت شــما درباره محمدرضا پهلوی 
یا کســی مثل آقای هاشمی رفسنجانی مستند 
می ســازی که تکلیفت معلوم است، چون کافی 
است شــما در آرشیو بزنی هاشــمی تا با انبوه 
آرشــیو مواجه بشــوی. اما در این مستند ما با 
آدم هایی مواجه بودیم که هیچ تصویر آرشــیوی 
از آن هــا وجــود نداشــت. مثاًل درباره شــهاب 

گنابــادی تا قبل از مســتند ما حتی یک عکس 
هم  در فضای مجازی و آرشیوها پیدا نمی شود! 
پیدا کردن خود همیــن تصاویر جگر درآور بود 
و ما برای پیدا کردن آرشــیو به راه های تازه ای 
در جســت وجو رسیدیم. ۱۱6 جلسه تصویریابی 
داشــتیم که واقعاً زیاد بود. در کنار این بگذارید 
کار با آرشــیو صدا و ســیما کــه تعامل با آن ها 
خیلی سخت بود، ولی صبر کردیم و انجام دادیم.

چرا پروسه تولید کار این قدر طول کشید؟ س
سه سال کمی زیاد نیست؟

بله، به خصوص اینکه ما کار را با همان بودجه سال 
۹6 ســاختیم و واقعاً اذیت شدیم. ولی ما مزرعه ای 
نداشــتیم. یک زمین بایر بود که باید روی آن کار 
می کردیم. ما می خواستیم درباره معضلی حرف بزنیم 
که در نهایت هم نگوییم در جمهوری اسالمی با فساد 
سیستماتیک روبه رو هستیم. چون قیمت مسکن 7 
هزار برابر شده است و این عدد کمی نیست. ما باید 
می گفتیم کلیت مسکن سازی در جمهوری اسالمی 
فاسد نیست، منتها آدم ها دارند پهلوی را در خودشان 
و در نظام تکرار می کنند به خصوص ســال 6۲ که 

بیچاره مان کرد.

خود شما به عنوان کسی که در این حوزه س
پژوهش کرده و مستند ساخته است، به این 
گزاره که فساد سیستمی وجود ندارد، اعتقاد 

دارید؟
بله. باید یک نگاه فرازمانی داشته باشیم. کدام کشور 
است که سه اصل از قانون اساسی آن درباره مسکن 
است؟ شما به فتوای زمین و مسکن امام توجه کنید 
که خیلی عجیب و سینمایی و وسترن است. ولی چه 
چیزی این را خراب می کند؟ فساد سیستماتیکی که 
از پهلوی مانده است نه جمهوری اسالمی، مثل دفاتر 
ثبت. چه چیزی آن فســاد را به جلو هل می دهد؟ 
خودســری های افرادی مثل آقــای طباطبایی که 
خودش را شــاخص قانون فرض کرد و دردسرهای 

زیادی درست کرد. 

چرا به بعضی پروژه های موفق مسکن مهر س
توجه نکردید؟ مثالً در اواخر مسکن مهر خود 
دولتی ها از بلندمرتبه سازی به خانه های ویالیی 
رسیده بودند یا مسکن مهر در قم و زنجان و 

بعضی شهرها خیلی موفق بودند.
کلی نگاه کنیم. من در ابوموسی مسکن مهر دیدم 
که مار در آن خانه ها می دوید! ابوموسی اصالً نیازی 
به مسکن مهر نداشت، چرا ساختند؟ ولی من به این 
مسائل ورود نداشتم و کلیت مسکن مهر را مدنظر 
داشتم وگرنه در مسکن مهر هم تجربیات بد و هم 
تجربیات خوب داشتیم که اشاره به آن ها زمانبر بود. 
البته ما دیگر پولی هم برای تصویربرداری نداشتیم. 

درباره دیگر ویژگــی مثبت این مجموعه س
صحبت کنیم و آن هم اینکه شما در 6 قسمت 
نقد گزنده و بی تعارف دارید، اما به راه حل ها 
و راهکار می رسید. درباره قسمت هفتم هم 

توضیح می دهید؟
قسمت آخر ما همان قسمت اول ما بود. یعنی ما 
می دانستیم راه حل چیست. پس چرا یک قسمت 
نســاختیم؟ برای اینکه جلو پدرسوخته بازی ها 
را بگیریم. چون شــما وقتی آن ۱6 قســمت را 
می بینی با همه فســادها و پدرسوخته بازی های 
مســکن آشــنا می شــوی و به عنوان مخاطب 
اوســتای بحث می شــوی. به همین دلیل با آن 
پیشینه در قســمت هفتم می گویی راهکار حل 
 CGT مشکل مســکن مالیات بر ثروت و مالیات
اســت. قوانین مشخص علمی دنیا این هاست. ما 
هم باید بــه همان راه حل هــای واقعی و تجربه 
شده برگردیم. قسمت هفتم تنها راهی است که 

می توانیم در حوزه مسکن در پیش بگیریم.

برش

مستند  در  را  مسائل  بعضی  ما 
نشان ندادیم و درباره اش حرف 
نزدیم و این هم تصمیم خودمان 
صداوسیما.  سازمان  نه  بود 
احساس کردیم در شرایط فعلی 
از  بیش  حرف ها  از  برخی  بیان 

کمک کردن، صدمه می زند

کامبیز دیرباز این روزها چه می کند؟ 

از »مجید سوزوکی« تا »آقازاده«
ایرنا: کامبیز دیرباز، بازیگر سینما و تلویزیون، با اشاره به وضعیت این روزهای زندگی 
شخصی و شغلی خویش، اظهار کرد: این روزها را مانند باقی مردم سپری می کنیم، 
ماسک می زنیم، رعایت می کنیم و تا جایی که ممکن است از خانه بیرون نمی آییم 

مگر اینکه کار واجبی باشد.
وی افزود: چون اصالتاً تهرانی نیســتم بیش از چهار ماه اســت که خانواده ام را به 
شهرستان آورده ام که هم تهران خلوت بشود و نفس بکشد و هم خود ما از شلوغی 
دور باشــیم. بر این اساس اگر کار واجبی داشته باشم به تهران می آیم، در غیراین 

صورت در شهرستان هستم.
دیرباز با اشاره به فعالیت های هنری اخیر خویش، یادآور شد: فعالً منتظر اکران فیلم 
»آینده« ســاخته امیر پورکیان و »خروج « به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا هستم؛ 

ان شاءاهلل سینماها باز و اکران این فیلم ها از سر گرفته شوند. 
مثل همیشه کار می کنم و از بین پیشنهادهایی که هست بهترین را انتخاب می کنم؛ 
همچنان که در حال مطالعه دو، سه کار هستم که اگر به توافق برسیم، انجام بدهیم.

بازیگــر فیلم های دختــران انتظار )رحمــان رضایی ۱۳78(، دوئــل )احمدرضا 
درویش۱۳8۲(، به نام پدر )ابراهیم حاتمی کیا ۱۳84( ، اخراجی ها )مسعود ده نمکی 
۱۳8۵(، یــک گزارش واقعی )داریوش فرهنگ ۱۳87(، عیار ۱4 )پرویز شــهبازی 
۱۳87(، انعکاس )رضا کریمی ۱۳87(، قفس طالیی )محمد زرین دســت ۱۳8۹(، 

خاکســتر و برف )روح اهلل سهرابی ۱۳۹۱(، ســاکن طبقه وسط )شهاب حسینی 
۱۳۹۲(، ســوءتفاهم )احمدرضا معتمدی ۱۳۹6(، آینده )امیر پورکیان ۱۳۹7( و 
خروج )ابراهیم حاتمی کیا ۱۳۹8( در مورد مشغله این روزهایش تصریح کرد: تا دو 

هفته پیش درگیر سریال خانگی آقازاده بودیم که تازه به اتمام رسید.
دیرباز در پاسخ به این پرسش که چرا شخصیت ها و نقش های سریال آقازاده تکرار 
شخصیت های سابق نویسنده داستان اســت، بیان کرد: در مورد کیفیت داستان، 
نویسنده این سریال آقای حامد عنقا باید پاسخ بدهند که آیا شخصیت ها و بازی ها 
در این داســتان تکرار شده است یا نه، چرا که انتخاب بازیگر و قصه این سریال با 

ایشان بوده است.
وی افزود: در مورد کلیت داســتان آقازاده هم چون داستان این سریال معماگونه 
اســت، هیچ حرفی نمی توانم بزنم، چون ممکن است داستان را لو بدهد؛ در نتیجه 

بهتر است صبر کنیم تا ادامه سریال پخش شود.
کامبیز دیرباز )۱۲ شهریور ۱۳۵4 - تنکابن( بازیگر سینما و تلویزیون و دانش آموخته 
رشته بازیگری از دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسالمی است. دیرباز فعالیت هنری خود 
را از سال ۱۳76 و زمانی که ۲۲ سال سن داشت در تئاتر سیاوش خوانی شروع کرد 

و فعالیت سینمایی او از سال ۱۳78 با حضور در فیلم »دختران انتظار« آغاز شد.
دیرباز در ســال ۱۳78 و با بازی در ســریال »آژانس دوســتی« در قالب یک نقش 

فرعی وارد قاب تلویزیون شد و پس از آن در سریال »همسر« سال 7۹ و »رستوران 
خانوادگی« در ســال 8۰ بازی کرد و در نهایت با سریال »تب سرد« در سال 8۳ در 

کنار شهاب حسینی، به چهره ای شناخته شده تبدیل شد.
دیرباز موفق شد در سال ۱۳8۲ سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را در 
بیست و دومین دوره جشنواره فیلم فجر، برای بازی در فیلم دوئل ساخته احمدرضا 
درویش بدست آورد. عمده شناخت مخاطبان و محبوبیت وی )که نقطه عطفی در 
زندگی هنری این بازیگر محسوب می شود( به سال ۱۳8۵ و بازی در نقش شخصیت 
مجید سوزوکی در فیلم سینمایی اخراجی ها )ساخته مسعود ده نمکی( بازمی گردد؛ 
فیلمی که آن قدر مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار گرفت که پرفروش ترین فیلم 

سال ۱۳8۵ شد.

ایسنا: رئالیتی شو جدید سعید ابوطالب با عنوان »77 
ساعت« برای پخش از شبکه آموزش تلویزیون کلید 

خورد.
به نقــل از روابط عمومی این برنامه، ابوطالب در این 
خصوص توضیح داد: کاوه خداشــناس و شــهرزاد 
کمال زاده، مجری بازیگران »77 ســاعت« هستند و 
مجیدافشاری، ارسالن قاسمی، سپند امیرسلیمانی، 
شیدا یوسفی، سولماز حصاری، نگین معتضدی و آرام 
جعفری، چهره هایی هستند که سرگروهی تیم های 

مختلف شرکت کنندگان را برعهده دارند.
وی افزود: لیال اوتادی و رامتین خداپناهی نیز در کنار 
دو کارشناس دانشــگاهی، دکتر عجمی و مهندس 

اسماعیلی، این مسابقه را داوری می کنند. 
تاکنون دو دور از مسابقه برگزار شده و دو تیم از بین 
جوانان شــرکت کننده به مرحله نیمه نهایی راه پیدا 

کرده اند.
کارگــردان مجموعه »77 ســاعت« یادآور شــد: در 
هر دور مسابقه که 77 ســاعت به طول می انجامد، 
شرکت کنندگان که از بین جوانان مستعد دانشگاهی 
انتخاب می شوند آیتم های مختلف و متنوع مهارتی و 
فعالیت های سخت و ترسناک ادونچر یا ماجراجویانه 

را انجام می دهند.
به گفته ابوطالب، این رئالیتی شو، شبانه روزی و بدون 
توقف و اســتراحت انجام می شود و به این ترتیب ۹ 

مسابقه خواهیم داشت که ضبط آن تا اوایل شهریور 
ماه طول می کشــد. در پایان هر مسابقه یک گروه و 
در نهایت ۹ گروه بــرای مرحله نیمه نهایی انتخاب 

می شوند.
وی در پایان توضیح داد: هر مســابقه با سه گروه سه 
نفره انجام می شود که یک بازیگر همراه دارند. در پایان 
مسابقه پس از 77 ساعت یکی از این گروه ها به مرحله 
نیمه نهایی می روند. مسابقه دو بخش پیوسته دارد. 
بخش اول در روشنایی روز و در فضای باز به صورت 
مسابقات میدانی در کوهستان، جنگل و دریاچه سد 
شــهید رجایی انجام می شــود. با تاریک شدن هوا 

گروه ها مسابقه را داخل استودیو ادامه می دهند.

سعید ابوطالب تاکنون رئالیتی شوهای متعددی ساخته 
و بسیاری از بازیگران سینما و تلویزیون مقابل دوربین 
آن ها قرار گرفته اند؛ از »رالی ایرانی« تا »هفت شــهر 

عشق«، »هفت روز و هفت ساعت« و »شام ایرانی«.

سعید ابوطالب، رئالیتی شو  
جدیدش را کلید زد

 رقابتی نفسگیر 
در »۷۷ ساعت«

تلویزیون

چهره خبر

گفت وگوی قدس با داوود مرادیان سازنده مستندی درباره سیاست گذاری ۷0 سال اخیر درحوزه مسکن و شهرسازی

قصه »رؤیای آجری«
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