
دالیل یک افول
با شکســت آمریکا در تصویــب قطعنامه 
ضدایرانی، ویدئویــی از بیانات رهبر معظم 
انقالب دربــاره دلیل افول آمریکا در فضای 
مجازی منتشر شده است. ایشان در این باره 
اعالم کردند: »افول سیاسی آمریکا اگر یک 
دلیل بیشتر نداشته باشد، دلیل آن عبارت 
اســت از انتخاب فردی با مختصات آقای 
دونالد ترامپ در آمریکا«. همچنین صفحه توییتر منتسب به سردار قاسم سلیمانی 
نیز همزمان با این ماجرا به نقل از ایشان نوشت: »من می خواهم به آمریکا این را 
بگویم که همه  عوامل شکست، درون خود توست و هرگز نمی توانی از این افکار 

شیطانی و این سطوحی که جزو عوامل شکست تو است عقب نشینی کنی«.

افتخار لبنان
پس از سخنرانی سید حســن نصراهلل در 
سالگرد پیروزی مقاومت ۳۳ روزه، کاربران 
فضای مجازی در حمایت از حزب اهلل لبنان 
در جریان حواشی اخیر به وجود آمده در این 
کشور، هشتگ #نصر_من_اهلل را تبدیل به 
ترند توییتری لبنان کردند. یکی از کاربران 
لبنانی با انتشــار تصویر سیدحسن نصراهلل 
نوشــته است:» با تو می جنگند چرا که پشت و پناه مقاومت هستی و پشتیبان 
قوی مایی. روزگار تو باقی است با وجود کینه کور آن ها. خدا تو را حمایت کند«. 
کاربر دیگری هم نوشته است:» سید حسن نصراهلل عزیز کشور است. حامی کشور 

و افتخار کشور به حساب می آید. او امین و کرامت کشور به حساب می آید«.

می شد این گونه نشود
دکتر جاللی فخر، متخصص بیماری های 
داخلــی با انتشــار عکســی در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: »این سی تی اسکن 
یک بیمار کرونایی است... هر دو ریه به طرز 
هولناکی درگیر است... مردی قوی هیکل 
بدون بیماری زمینه ای، ورزشــکار... یک 
محله از او حساب می بردند و برایش افت 
داشته که ماسک بزند... حاال مرد با لوله ای در نای، نای نفس کشیدن ندارد... 
بر اساس پیش بینی های پزشکی تا قبل از طلوع خورشید فردا عمرش غروب 

خواهد کرد، در حالی که می شد این گونه نشود؛ لطفاً ماسک بزنید!«

شرم کنیم
نمی دانیم اعزام یک کودک به پاکســتان 
بــرای مداوا صحــت دارد یا نــه و هنوز 
خبــری از چنــد و چونش نداریــم؛ اما 
در هر حــال فقر، بی آبی و مشــکالت 
روستاییان سیستان و بلوچستان واقعیتی 
انکارناپذیر است و مشکل حمله گاندوها به 
اهالی روستاها نیز همین طور. یک کاربر 
فضای مجازی در توییتر نوشت: »امیرحمزه، کودک هفت ساله اهل روستای 
هوت گت باال که آب لوله کشی ندارد، از توابع دشتیاری سیستان و بلوچستان 
وقتی به همراه مادرش برای شستن لباس هایشان و برداشتن آب به رودخانه 
می روند، طعمه تمساح پوزه کوتاه می شــود و آسیب جدی می بیند... شرم 

کنیم. او برای انجام عمل جراحی به پاکستان منتقل شد«.

 محمد تربت زاده زمانی که وزیر خارجه آمریکا با انتشار 
پستی در حســاب توییتری اش از ناکامی قطعنامه ضد 
ایرانی این کشور در خصوص تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران خبر داد، خیلی ها از انزوای آمریکا در شورای امنیت 
شوکه شدند. آمریکایی که در سال های نه چندان دور در 
شورای امنیت یکه تازی می کرد، حاال و پس از سروصدای 
زیادی که درزمینه قطعنامه ضد ایرانی اش راه انداخته بود، 
فقط توانســت رأی مثبت یکی از اعضا را کسب کند و با 

»نه« محکم سایر اعضا مواجه شد.

حمله پمپئو به شورای امنیت#
اگر خاطرتان باشد مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
پیش از اعــالم نتیجه رأی گیری شــورای امنیت گفته 
بود:»وقتی نتیجه رأی گیری را ببینیم، تصمیم می گیریم 
که چطور به جلو حرکــت کنیم. ما به هیچ عنوان قصد 

نداریم اجازه دهیم این تحریم تسلیحاتی منقضی شود«.
اما قطعنامه پیشــنهادی و ضد ایرانی آمریکا در شورای 
امنیت با ۱۱ رأی ممتنع و دو رأی مخالف در برابر تنها دو 

رأی موافق، رد شد. 
پس از آنکه نتیجه رأی گیــری برخالف انتظار مقام های 
آمریکایی و به ســود ایران اعالم شــد، مایک پمپئو وزیر 
خارجــه آمریکا عالوه بر بیانیه ای که در انتقاد از عملکرد 
شــورای امنیت ارائــه داد؛ مدعی حمایت کشــورمان از 
گروه های تروریســتی شــد و در توییتر نوشت: »شورای 
امنیــت با این اقــدام خود به بزرگ تریــن دولت حامی 
تروریسم فرصت خرید و فروش تسلیحات کشنده را داد 
و خواسِت کشورهای خاورمیانه را نادیده گرفت. آمریکا به 
تالش خود ادامه می دهد تا این اشتباه )شورای امنیت( را 

اصالح کند«.

تاریِخ 75 ساله#
احتماالً تا االن تحلیل های جورواجــور زیادی را در زمینه 
حواشی و پشت پرده های این ماجرا خوانده اید. از اینکه ماه ها 
برنامه ریزی، سفر، فشــار و دوره گردی مقامات آمریکایی با 
شکست سنگینی مواجه شــده تا اینکه در تاریخ ۷۵ ساله 
ســازمان ملل، انزوای آمریکا تا این حد بی سابقه بوده است. 
اما گذشته از تمام هیاهویی که ناکامی قطعنامه آمریکا در 
محافل سیاسی راه انداخته است، کاربران فضای مجازی از 
همان ساعات اولیه اعالم شکست آمریکا در شورای امنیت، 
دســت گذاشــتند روی تنها رأی مثبتی کــه به قطعنامه 
ضدایرانی ترامپ داده شده بود. شاید برایتان سؤال باشد که 
در مقابل انبوهــی از رأی های ممتنع و منفی، چرا کاربران 
فضای مجازی باید شاخک هایشــان را بند تنها رأی مثبت 
در شــورای امنیت کنند؟ جواب ســؤالتان در نام کشوری 
اســت که تنها رأی مثبت را به این قطعنامه ضدایرانی داده 

است:»جمهوری دومینیکن«!

بخش شرقی دریای کارائیب#
اگر شــما هم مثل بســیاری از اهالی فضــای مجازی 
نخســتین بار اســت که نام دومینیکن را می شــنوید، 

بد نیســت بدانید این کشــور در بخش شرقی جزیره 
هیســپانیوال در دریای کارائیب قــرار دارد و جمعیت 
آن حدود ۱0 میلیون نفر اســت. دلیــل اینکه کاربران 
فضای مجازی دســت گذاشته اند روی تنها رأی مثبت 
در شــورای امنیت هم همین ناشــناخته بودن کشور 
دومینیکن اســت که حاال تبدیل به یکی از اصلی ترین 

سوژه های طنز فضای مجازی شده است. 
البتــه پیش از اینکه کاربران فضای مجازی شــروع به 
شــوخی با این ماجرا کنند، هماهنگ کننده پیشــین 
وزارت خارجــه آمریکا و ناظر اجــرای برجام در دوره 
اوباما عملکرد آمریکا در تالش برای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران را مصداق واقعی شکست ارزیابی کرد. 
»جرت بالنک« بــا درج پیام وزیر خارجــه آمریکا در 
حســاب توییتری خود خطاب به پمپئو نوشت: »شما 
یک رأی در شــورای امنیت کســب کردید و فقط خدا 
می داند که شما چه به جمهوری دومینیکن گفته اید تا 

آن )یک رأی موافق( را بدست آورید!«
این مقام سابق آمریکایی در ادامه با اشاره به شکست 
قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شــورای امنیت نوشت: 
»شــما فرصت محدود کردن فهرست تأمین کنندگان 
قابل قبول تســلیحات بــه ایران، به منظــور تحدید 
فروش آن ها را به طور کامل از دست دادید. شما عین 
شکست هستید. پاســخگویی )در برابر این شکست( 

در راه است«.

حال ترامپ رو مسی درک می کنه!#
پس از ایــن بود کــه کاربران فضای مجازی هشــتگ 
#دومینیکــن را در توییتر داغ کردنــد. برخی از کاربران 
این موضوع را یک شکست بزرگ برای آمریکا می دانند، 
برخی آن را به سوتی اخیر بی بی سی فارسی مرتبط کردند 
و برخــی هم حال ترامپ را با حال لیونل مســی پس از 
هشت تایی شــدن تیمش در مقابل بایرن مونیخ مقایسه 
می کنند! در پایان، بخشی از توییت های طنز منتشر شده 

توسط کاربران را می خوانید:
  لیونل مسی باخت سنگینی داشته؛ حال مسی رو فقط 

ترامپ درک می کنه و مسئوالن جمهوری دومینیکن.
 آمریکا دیگه خیلی داره افول می کنه! به خودت بیا مرد 
حســابی؛ ما حتی نمی دونیم جمهوری دومینیکن کجا 
هســت! الاقل چارتا همتیمی قوی پیدا کن که ما بگیم 

رقیب ما قوی بود.
  وقتی کــه جیبوتی رابطه اش رو بــا ایران قطع کرد، 
خیلی از ذوب شــده ها در آمریــکا، نمک ریختند و بامزه 
بازی درآوردند؛ حاال این عزیزاِن خوشــمزه نمی خوان با 
 دومینیکن نمک بریزند؟ از بریتانیا و فرانسه، رسیدید به 
دومینیکن؟ اصالً کجا هست؟ روی نقشه نشونش بده عمو 

ببینه!
  بهــاره جان، خبــر مربوط بــه رأی مثبت جمهوری 
دومینیکــن رو با این تیتر کار کن: کوچک و بزرگ، علیه 

ایران.

خانه بی او، خانه بی روح است

رقیه توســلی: پیر اســت و خیلی مهربان و چروک و تودل برو. مادربزرگ 
دلخواهی اســت. 80 را رد کرده. امکان ندارد یکشنبه ای از من سراغ بگیرد و 

پندی بدهد و جمالتش چون تیر کمانداران فرود نیاید در مرکز قلبم.
امروز هم از وقتی آمده، باز آدم دیگری شــده ام. خرق عادت کرده ام؛ صبحانه 
خورده ام توی استکان کمرباریک، می خواهم ناهار کته بپزم، با او یکسر مازنی 
گپ می زنم، پیراهن چیت پوشــیده ام و گردنبنــد بلند خانجان را انداخته ام 
گردنم، به تمام میزها رومیزی ترمه داده ام و بی خیال خردکن برقی، آبچین 
سبزی را گذاشتم وسط خانه و به تقلید از او رقص چاقو و سبزی راه انداخته ام.

با هم داریم دلمه بادمجان درست می کنیم. پیشنهاد اوست برای شام. می گوید 
بگذار قابلمه ها با هم حرف بزنند. خانه بی بو، خانه بی روح است.

او لنگان طی طریق می کند در اتاق ها و من پشت سرش چون مرید حلقه به 
گوش راه افتاده ام. 

می گوید: نگاهِ گلدان هایت چپ چپ اســت، قربان شکلت بروم. کم آب اند... 
محال است بیاید و سر وقت اسپنددانم نرود و ۳۳ دانه از آن، جدا نکند... تسبیح 
مشهدی اش را برندارد و روزم را صلوات باران نکند... از خواص ماش و انجیر و 
چادرشب بستن به کمر نگوید... مادربزرگ من عینک دارد و بند رنگی اش قاتی 
گیس های سفیدش معرکه است... مادربزرگ درون من امکان ندارد تشریف 
بیاورد و بلوزهای دکمه افتاده و رخت های کوک الزم، دوروبرش جمع نشوند... 
امــکان ندارد بیاید و از رفتگان حرف پیش نیاورد و فاتحه نگیرد برایشــان... 
بیاید و ســرم دست نکشد و نگوید دو جارچی چشمت هالک شدند بس که 
بیخوابی ات را دادوقال کردند. بیشتر بخواب... لپ تاپم را نبندد و نخواهد با هم 
حافظ بخوانیم و او نقال قصه حیدربیگ و صنمبر نشــود... نگوید آب زرشک 
قاتل چربی خون اســت... همان طور که سوزنش را نخ می کنم با سر و چشم، 
آشپزخانه را نشانم دهد که چرا صدای خورشتت را نمی شنوی؟ دارد می گوید 

کدبانو بیا شعله ام را بیاور پایین.
با جوان بانوهای درونم، خوب بروبیایی دارم... همســن و ســالیم و همدرد... 
اصالً بی آن ها غصه ام  می شــود و مدام چشــم انتظار حضورشــانم... همین 
مالحــت و مالمت و مرمر و زرگیس جان را می گویم... اما حکایت مادربزرگ 
درون، حکایت »شــهرزادخاتون« فرق می کند... او نگاهش شکر دارد و جمله 
 به جمله اش، چای نبات اســت... او که می آید خانه ام دیگر عبوس نیســت... 
رنــگ و رو و پربرکت می شــود... انگار تاس ام، 6 می آورد... می روم یواشــکی 

گیوه هایش را می بوسم و دلم گرم می شود.
پی نوشت: نمی دانم تابه حال از مادربزرگ درونم چرا نپرسیدم فقط یکشنبه ها 
مرا قابل می داند و چرا هیچ کس به قشنگی و زاللی او نمی گوید خانه ات آباد!؟
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جان واریو: 

استقالل همیشه پایان فصل 
بهتر نتیجه می گیرد

سرگیجه برای انتخاب داور دربی

 دادن سوت به داور خارجی
یا فغانی منتفی است

 گفت وگو با حسین قناعت، کارگردان فیلم های کودک و نوجوان درباره سینمای پساکرونا

امنیتی برای اکران آنالین وجود ندارد

اگر دوچرخه را بفهمیم

صبح شنبه اســت و طبق معمول، نخستین روز هفته ام را با دوچرخه شروع 
کرده ام. در مســیر آمدن به روزنامه ام که یکی از بهترین صحنه های صبحم را 
می بینم. چند نفر از پاکبانان عزیز شهرداری، در حال شستن مسیر دوچرخه 
هستند. ماشــین به آرامی پیش می رود و چند نفر هم مسیر دوچرخه را آب 
می زنند و هم گاردریل های این مســیر را تا تمیز شوند. می ایستم؛ خدا قوتی 
می گویم و این صحنه زیبا را برای خودم در حافظه گوشــی ام ثبت می کنم. 
ناخودآگاه یاد شعر فریدون مشیری می افتم که گفته بود: بوی باران، بوی سبزه، 

بوی خاک،/ شاخه های شسته، باران خورده، پاک/ آسمان آبی و ابر سپید،...
و حاال مسیر دوچرخه بولوار خیام برای من حکم همان شاخ و برگ شسته شده 
و باران خورده و پاک را دارد که آدم از رکاب زدن در آن بی نهایت لذت می برد. 
بوی نمی  را حس می کنم که از مســیر دوچرخه ای برخاسته است که من هر 
روز از آن استفاده می کنم. همان طور که مسیر شسته شده را رکاب می زنم، با 
خودم فکر می کنم شاید خیلی ها بدون هیچ دقتی از کنار این تصویر رد شده اند 
و رد می شوند اما برای من و آن هایی که دوچرخه بخشی از زندگی آن ها شده 
است، دیدن این صحنه بسیار ارزشمند است. در شهری که ماشین ها بیشترین 
سهم را از خیابان ها دارند، در شهری که من و دیگر دوچرخه سواران آرزو داریم 
که روزی فراوانی دوچرخه ها جای ماشین ها را بگیرند، دیدن صحنه هایی از این 
دست، بسیار لذت بخش است. وقتی خیابانی را رکاب می زنم و متوجه می شوم 
که به تازگی صاحب مســیر دوچرخه شده، احساس می کنم کم کم داریم به 
این نتیجه می رســیم که به جای بها دادن به ماشین، به جای عریض کردن 
خیابان ها به نفع ماشین ها و به جای جریمه کردن ها برای پارک های خالف، 
بایــد به دوچرخه و به این فکر کنیم که اگر راه نجاتی برای وضعیت ترافیک 
شهرهای بزرگ و شلوغمان وجود دارد از مسیر دوچرخه، از مسیر حمل و نقل 
عمومی و از مسیر مترو می گذرد. وقتی پدری را می بینم که دارد با فرزندش 
رکاب می زند، خوشحال می شوم که یک نفر به دوچرخه سواران این شهر اضافه 
شده است و این یعنی حال خوب من؛ چرا که دوچرخه و دوچرخه سوار برای 
یک شهر مزیت و نعمت است؛ اگر این نکته را بفهمیم و فهمیدن این جمله 
ساده یعنی باید تغییراتی جدی در شهرها به نفع دوچرخه و دوچرخه سواران 

اتفاق بیفتد.

چه کسی می تواند جلو مونیخی ها را بگیرد؟ 

 ویرانی »بارسا« 
یا ویرانگری »بایرن«؟
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امیرمحمد سلطان پور: قبل از بازی جمعه شب بایرن 
مونیخ مقابل بارســلونا، آرتورو ویدال بــه حریف آبی و 
اناری پوشــان اخطار داد. او شــاهد بود باشگاه سابقش 
هشتمین قهرمانی پیاپی را در بوندس لیگا بدست آورد 
اما به آن ها تذکر داد تیم جدیدش یعنی بارسلونا را نباید 

مانند تیم های داخلی آلمان دست کم بگیرند.
»آن ها در مقابل بارسلونا بازی می کنند، نه تیمی از بوندس 
لیگا! آن ها مقابل بهترین تیم جهان قرار خواهند گرفت«.

همان طور که معموالً در مقابل بیشتر تیم های بوندس لیگا 
بایرن با اختالف پیروز می شود، با نتیجه 8بر2 بارسلونا را 
در هم کوبید. باواریایی ها تنها به سه دقیقه و چهار ثانیه 
زمان نیاز داشــتند تا نخســتین گل خود را به حریف 
اسپانیایی بزنند، جایی که همکاری زیبای لواندوفسکی 
و مولر نخستین تیر را به پیکر تیم ستین وارد آورد. پس 
از آن داوید آالبا به شکل بدی دروازه خودی را باز کرد تا 
بازی مساوی شود و بارسا حتی این فرصت را داشت که از 
حریف پیش بیفتد؛ اما از آن به بعد بود غول آلمانی توپ 
و میدان را در اختیار گرفت. این حکمرانی فقط به حفظ 
توپ و زمین خالصه نمی شــد بلکه شاهد گلزنی متعدد 
بایرن بودیم جایی که تا زمان سوت پایان بازی در نیمه 
نخســت ایوان پریشیچ، سرج گنبری و دومین گل مولر 
بازی را 4بریک کرد تا از همان زمان شاگردان فلیک خود 

را برای مصاف نیمه نهایی آماده کنند.

نقش ویژه فلیک#
از زمانی که فلیک هدایت بایرن را به دست گرفته این تیم 
در 31 بــازی از 34 بازی خود پیروز بوده و در این میان 
جام قهرمانی بوندس لیگا و جام حذفی را باالی سر برده، 
و اکنون تنها دو بازی با ششــمین قهرمانی خود در اروپا 
فاصله دارد. هیچ باشگاه باقی مانده ای در مسابقات حتی 
یک قهرمانی در کارنامه ندارد اما بایرن، تاریخ، شخصیت و 
البته اتحاد تیمی را دارد که می تواند برای اولین بار از سال 
2013 تمام راه را تا قهرمانی بپیماید. درســت است در 
ابتدای نیمه دوم لوئیز سوارز دوباره برای بارسا گلزنی کرد 
اما خیلی سریع آلفونسو دیویس با حرکت انفجاری خود 
از سمت چپ و فراهم آوردن موقعیت برای کیمیچ دوباره 
اختالف را به سه گل افزایش داد. این 152 اُمین گل فصل 
بایرن مونیخ به شمار می رفت که رکوردی تازه در تاریخ 
این باشگاه محســوب می شود. جایی که این تعداد گل، 
رکورد 151 گل باشگاه زیر نظر یوپ هاینکس در فصل 
قهرمانی ســه گانه آن ها و 150 گل در نخستین فصل 

حضور پپ گواردیوال را شکست. درست است بیشتر این 
گل ها در بوندس لیگا به ثمر رسیده اما میانگین گل های 
زده آن ها در لیگ قهرمانان بسیار چشمگیر است. این تیم 
هیچ وقت از گلزنی خسته نمی شود و از هر گلی که می زند 
لــذت تمام دنیا را می برد. آن ها بعد از زدن گل پنجم به 
بارسلونا کنار نکشیدند و با پاس کوتینیو که تازه به زمین 
آمده بود برای لواندوفسکی بازی را 6بر2 کردند و سپس 
خود این هافبک برزیلی که به صورت قرضی از بارسا در 

مونیخ حضور دارد نتیجه را به 7بر2 و 8بر2 تغییر داد.

11 لواندوفسکی در ترکیب#
بایرن اکنــون 39 گل در 9 بازی لیگ قهرمانان به ثمر 
رسانده که 14 گل آن ها توسط لواندوفسکی در این فصل 
بدست آمده که لقب بهترین گلزن مسابقات را به او اعطا 
کرده است. این ستاره لهستانی همچنین با پاس گلی که 
در ایــن بازی داد با پنج پاس گل درکنار حکیم زیاش و 

کیلیان امباپه از این حیث جزو بهترین هاســت. او در هر 
هفت گل تیمش در دور یک هشتم نهایی مقابل چلسی 
نقش مســتقیم داشــت؛ اما با این وجود به هیچ عنوان 
نمی توان بایرن را یک لشکر یک نفره با لواندوفسکی لقب 
داد؛ دقیقاً برعکِس بارســلونا با لیونل مسی و متفاوت با 
دیگر تیم های بــزرگ تاریخ بایــرن مونیخ که چندین 
شخصیت قدرتمند در تیمشان داشتند و با آن موفقیت 
بدســت می آوردند. فلیک رختکن بایرن را متحد کرده 
است. دیگر زمان اینکه برخی از بازیکنان متوهم در این 
باشــگاه ساز خود را بزنند گذشته و اکنون همه آن ها در 
ارکستری به رهبری فلیک به خوبی هماهنگ هستند و 
این هماهنگی را در زمین نشان می دهند. سیستم پرس 
آن ها حرف ندارد و به خصوص در مقابل تیم پا به ســن 
گذاشته  بارسا به خوبی جواب می دهد، همچنین مالکیت 
توپ آن ها بر خالف برخی از تیم های بایرن گذشــته که 
بدون هدف خاصی بود، با نیت ساخت موقعیت و حمالت 

مرگبار شــکل می گیرد. هشت گل آن ها مقابل بارسلونا 
توســط 6 بازیکن متفاوت به ثمر رسید و هفت بازیکن 
متفاوت پاس گل ها را دادند. گل هشتم توسط دو تعویضی 
پایه گذاری شــد و به ثمر رسید که نشان می دهد فرقی 
نمی کند فلیک چه بازیکنی را درون زمین داشــته باشد 
همه آن ها به یک شکل وظیفه خود را به انجام می رسانند. 
تاکتیک و سیستم بازی او به قدری خوب جواب داده که 
تمامی بازیکنانش اعتماد به نفس فوق العاده ای پیدا کرده 
اند و هر بازیکنی قابل عوض شدن با دیگری است. خبر 
بهتر برای بایرن این است تا بازی نیمه نهایی، بنجامین 
پاوارد دفاع راست اصلی تیم مصدومیتش را رفع خواهد 
کرد؛ اما خب فرقی نمی کند چه بازیکنی در زمین باشد، 

کسی نمی تواند جلو بایرن را بگیرد. 
آرتورو ویدال می دانست جمعه شب بهترین تیم جهان به 
میدان خواهد رفت، اما فقط اشتباهش اینجا بود که این 

بهترین تیم، نه بارسلونا بلکه بایرن مونیخ بود.

چه کسی می تواند جلو مونیخی ها را بگیرد؟ 

ویرانی »بارسا« یا ویرانگری »بایرن«؟

عزت اللهی به روستوف بازگشت
ورزش: سایت »اسپورت اکسپرس« روسیه در گزارشی به نقل و انتقاالت تابستانی 

در لیگ این کشور پرداخت. 
در فهرســتی که رســانه روسی منتشــر کرد ســردار آزمون، مهاجم ملی پوش 
 کشــورمان و عضو باشــگاه زنیت همچنان در فهرســت فروش باشــگاه روسی 

قرار داشت. 
همچنین این رسانه درباره بازیکنانی که به تیم های اصلی خودشان برگشتند درباره 
سعید عزت اللهی نوشت: عزت اللهی پس از یک فصل حضور قرضی در یوپن بلژیک 

به روستوف برگشت.

قوچان نژاد: باید برای جایگاهم بجنگم
ورزش: تیم های فوتبال پک زوله و خرونینگن هلند در دیداری تدارکاتی به مصاف هم 
رفتند که این بازی با دو گل به سود زوله به پایان رسید. رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی 
تیم زوله، چهره ویژه این مسابقه بود. قوچان نژاد ابتدای بازی نیمکت نشین بود، در نیمه 
دوم وارد زمین شد و توانست در دقایق 48 و 92 برای زوله گلزنی کند. قوچان نژاد پس از 
پایان این مسابقه با بیان اینکه از نیمکت نشینی سال گذشته اش احساس خوبی نداشته 
است گفت: البته یک بازیکن می خواهد همیشه بازی کند. امروز برای من و برای تیم روز 
خوبی بود و توانســتیم دوباره پیروز شویم. در دوران آماده سازی پیش فصل خوب کار 

می کنیم و هرکسی باید برای جایگاهش بجنگد.

تغییر مسیر داوید سیلوا از التزیو به سمت قطر؟
ورزش: در حالــی که چند روز پیش پایگاه خبری »کالچو مرکاتو« خبر داد داوید 
ســیلوا برای پیوستن به التزیو به توافق نهایی رســیده و مدیر برنامه های هافبک 
اسپانیایی منچسترسیتی به شهر لیسبون )محل حضور سیتی برای انجام بازی های 
لیگ قهرمانان( سفر کرده تا قرارداد نهایی شده را به امضا سیلوا 34 ساله برساند، اما 
اکنون »کوریره دلو اسپورت« خبر می دهد که داوید سیلوا از امضا قرارداد با باشگاه 
التزیو خودداری کرده است. قرارداد التزیو سه ساله با دستمزد 3.5 میلیون یورو بوده 
اما اکنون پیشنهادی وسوسه انگیز از یک باشگاه قطری سبب شده که سیلوا به طور 

جدی در حال بررسی این پیشنهاد باشد.

بازیکنان بارسلونا خواهان سرمربیگری ژاوی هستند
ورزش: شــبکه رادیویی »کادنا کوپه« اسپانیا هم مدعی شد، لیونل مسی خواهان 
برگزاری زودهنگام انتخابات باشگاه بارسلونا و تغییر در ساختار باشگاه شده است، 
در غیر این صورت حاضر به تمدید قرارداد فعلی اش که تنها یک ســال دیگر اعتبار 
دارد نیست. نشریه اســپانیایی »آ اِس« هم گزارش داد بازیکنان بارسلونا خواهان 
حضور ژاوی هرناندس روی نیمکت آبی واناری ها هســتند. آن ها معتقدند بارسلونا 
نیاز به رهبری دارد که بتواند این تیم را به پیش ببرد و شخصیت الزم برای احیای 
بارسا را داشته باشد و آن شخص کسی نیست جز ژاوی هرناندس، هافبک پیشین 

آبی واناری ها و سرمربی کنونی السد قطر!

ورزش: هافبــک عراقــی تیم فوتبال پرســپولیس با 
آپشــن هایی که در قرارداد خود گنجانده ساالنه رقمی 
حدود 10 میلیارد تومان از این باشگاه دریافت می کند. 
اصل قرارداد این بازیکن، 300 هزار دالر برای یک فصل 
است. پس از امضای قرارداد و قبولی در تست پزشکی، 
20 درصد قرارداد بالفاصله به این بازیکن تعلق می گیرد.

بازیکن مستحق دریافت 50 هزار دالر پاداش خواهد بود؛ 
چنانچه در 50 درصد از بازی های لیگ برتر در فهرست 
18 نفــره قرار بگیرد )وی تاکنون در بیش از 80 درصد 
بازی ها، در فهرست 18 نفره تیمش حضور داشته است( 
در صورتی که در 40 درصد از مســابقات لیگ برتر در 
فهرست 14 نفره باشــد، 50 هزار دالر پاداش دریافت 
می کند. در صورت رضایت مدیرعامل از عملکرد بازیکن، 
50 هــزار دالر به عنوان پاداش پرداخت خواهد شــد. 
مطابق بــا قوانین و مقررات، کلیه مالیات های پرداختی 

برعهده خود بازیکن خواهد بود.

جریان های شائبه برانگیز#
قرارداد بازیکنان و مربیــان خارجی در فوتبال ایران به 
اتفاقی شــگفت انگیز تبدیل شده اســت. قرار گرفتن 
آپشــن هایی در کنار رقــم اصلی قرارداد کــه عمدتاً 
غیرمتعارف و شائبه برانگیز اســت، ابهام های زیادی را 
موجب شده اســت. این اتفاق، جریانی شائبه برانگیز را 
به وجود آورده که در دو تیم استقالل و پرسپولیس که 
دارای هواداران گسترده بوده و از بیت المال بهره می برند، 

نگرانی های گسترده و جدی را دامن زده است.

ترکمانچای؟#
قرارداد شیخ دیاباته با استقالل و بشار رسن با پرسپولیس 
و آپشن های عجیب و غیرمتعارف آن، شائبه های گسترده 

ای را دامــن زده که برخی با اصطالح »ترکمانچای« با 
آن ها مواجه شده اند. در این روزها انتظار می رود درباره 
چگونگی انعقاد این قراردادها و آپشن های آن، توضیحات 
منطقی و قابل قبولی از سوی مسئوالن وقت داده شود.

مدیر برنامه رسن: او می توانست قراردادش #
را فسخ کند

مدیر برنامه های هافبک عراقی تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: قرارداد بشار آپشــن پاس گل و قهرمانی لیگ 
نــدارد و این قرارداد اصلی او نیســت. امیرارســالن 
مرتــاض در گفت و گو با خبرگزاری فــارس در مورد 
انتشــار قرارداد بشــار رســن اظهارکرد: این قرارداد 
اصلی بشار رسن نیست چون این قرارداد مهر و امضا 
مدیرعامل را ندارد. در باالی قرارداد شماره پیوست و 
شماره دبیرخانه را ندارد. باشگاه پرسپولیس هیچ کدام 
 از قراردادهای رسمی را بدون شماره گذاری دبیرخانه 

ثبت نمی کند.
وی تصریح کرد: با اینکه نیاز نیست این مطلب گفته 
شود اما در قرارداد بشار هیچ آپشنی اعم از قهرمانی 
لیــگ، حذفی، پاس گل، گل، تعــداد بازی صعود به 
لیگ قهرمانان آســیا و ... نیســت  و به نظرم حتی 
قرار گرفتن متعارف این آپشــن ها در قراردادها هیچ 

ایرادی ندارد اما در قرارداد بشار ذکر نشده است.
وی خاطر نشــان کرد: نادیده گرفته نشــود بشــار 
پــس از دریافتی خــرداد ماه تا بهمن 98 )هشــت 
مــاه( دریافتی کمتر از یک ماه حقوقش را داشــته 
و از راه های مختلف اجازه فســخ قرارداد داشــت اما 

ِعرقی   که به باشگاه پرسپولیس و هم به خاطر 
 داشت هیچ وقت این کار را انجام بازی هــاش 

نداد.

امین غالم نژاد: وقتی قرعه کشی جام حذفی انجام شد و 
مسئول برگزاری مراسم به جهت آنکه قرعه کشی به طور 
مستقیم از تلویزیون برای میلیون ها فوتبال دوست پخش 
می شد از پیروانی و رمضانی خواست پشت میکروفن قرار 
بگیرند و با مخاطبان حرف بزنند، کامالً مشخص بود چه 
تنش باالیی میان دو باشگاه وجود دارد. پیروانی در نطق 
خود بالفاصله به مســائل داوری اخیر اشاره و گفت این 
فصل کامالً نشان می دهد هر دو باشگاه با چشم هایی براق 
به داور بازی دربی آتی نگاه خواهند کرد و کوچک ترین 

اشتباهی را برنمی تابند.

درخواست برای داور خارجی؟#
پس از اینکه قرعه کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی 
انجام شد و پرسپولیس و اســتقالل با یکدیگر روبه رو 
شدند، اعتراض ها و کمپین های زیادی در فضای مجازی 
ایجاد شد که بیشتر آن ها از سوی هواداران پرسپولیس 
بودند. آن ها اعتقاد داشتند کمیته داوران برای این بازی 
باید داور خارجی انتخــاب کند و این موضوع به قدری 
داغ شد که حتی برخی شــایعات از درخواست باشگاه 
سرخپوش پایتخت برای انتخاب داور خارجی هم حکایت 

داشت.
اما افشــین پیروانی با تکذیب این موضوع گفته است: 
من این مســئله را به شدت تکذیب می کنم و با قدرت 
می گویم باشگاه پرسپولیس نامه ای را برای حضور داوران 
خارجی برای دربی به فدراسیون و کمیته داوران نداشته 

است.
او همچنین درباره صحبت هــای جنجالی خود پس از 
قرعه کشــی جام حذفی عنوان کرد: من به کســی در 
حرف هایــم بی احترامی نکردم و تنها حرفم این بود که 
حق پرســپولیس نباید خورده شود اما در این بین من 

نمی دانم چگونه اســت که ما تــا وقتی حرفی می زنیم 
بعضی از دوســتان می آیند و علیه ما موضع می گیرند و 
موج سواری می کنند. بحث من کامالً فوتبالی بوده و بر 
اساس چیزی که وجود داشته و همه دیدند مطرح شده و 
حرفی خارج از مواردی که در مستطیل سبز رقم خورده 

و قواعد خاص مربوط به آن نبوده است.

فغانی باز می گردد؟#
 بدون شک ایجاد چنین فضایی دربی را به سمت تنش های 
بسیاری ســوق خواهد داد و اساساً انتخاب داور این بازی 
را سخت و دشــوار خواهد کرد. کما اینکه همین حاال از 
کمیته داوران خبر می رسد متولیان انتخاب داور دربی آتی 
عمیقاً دچار سرگیجه شده اند و نمی دانند از میان مدعیان 
قضاوت این بازی چه کســی را به عنوان داور برگزینند. 
حتی صحبت از رایزنی با علیرضا فغانی هم به میان آمده 
و برخی معتقدند این داور شاید بتواند از پس دربی برآید و 
این بازی پرتنش را قضاوت کند. البته اینکه فغانی راضی به 
حضور در بازی های لیگ شود خود مسئله ای بزرگ است و 
نزدیکان به این داور می گویند شاید فغانی پیشنهاد کمیته 
داوران را روی زمیــن بگذارد و راضی به حضور درایران و 

قضاوت بازی استقالل و پرسپولیس نشود. 

سایر گزینه ها#
در این شــرایط کمیته داوران احتماالً دوباره به سمت 
دکتر بیژن حیدری خواهد رفــت. داوری که در فصول 
اخیر بارها این بازی را سوت زده است به هرحال ماجرای 
داوری ایــن دربی را باید جدی گرفت و فضا را برای یک 
انتخاب صحیح از سوی کمیته داوران بازگذاشت. البته 
رضا کرمانشــاهی جزو داورانی است که شانس قضاوت 

این بازی را دارد.

قرارداد چند میلیاردی »رسن« هم رو شد 

»بشار« بدون آپشن قهرمانی
سرگیجه برای انتخاب داور دربی

دادن سوت به داور خارجی یا فغانی منتفی است

جان واریو: 

استقالل همیشه پایان فصل، بهتر نتیجه می گیرد
ورزش: هافبک برزیلی و محبوب سابق استقالل از شرایط 
این روزهــای آبی ها می گوید. فابیو جــان واریو بازیکن 
محبوب سابق  استقالل می گوید با وجود اینکه بازیکنان 
این تیم تمام تالش  خود را برای کسب جایگاه مناسب در 
پایان فصل انجام داده اند شانس این را پیش رو دارند که 

حداقل به یک جام در این فصل برسند. 

ســپاهان س مقابل  اســتقالل  بازی  ســبک 
راضی کننده بود؟

بــازی به لحــاظ نتیجه برای اســتقالل بی شــک 
راضی کننده بود. امسال همچون چند فصل گذشته 
آبی پوشان در پایان فصل خوب نتیجه می گیرند و 
سؤال این است چرا این روند رو به جلو از همان 
ابتدای فصل اتفاق نمی افتد؟ قطعاً اگر استقالل 
در ابتدای فصل خوب بســته می شــد اتفاقات 
بهتری برای آبی پوشان رقم می خورد و این گونه 
متضرر نمی شــدند، اما خدا را شکر تیم نتایج 
خوبی می گیرد و با کســب جــام حذفی دل 

هواداران را پس از چند فصل شاد می کند.

روند س همین  با  می تواند  اســتقالل 
فصل را به پایان برساند؟

تیم بــا حضور تمــام بازیکنــان تکمیل 
می شود. به دلیل کرونا تیم در چند بازی 
ناقــص بود و این خیلی به ما ضربه زد. باید 

در نظر داشــته باشیم پس از شروع مجدد مسابقات تمام 
بازیکنان از شرایط ایده آل دور بودند و بازیکنان استقالل 
هم از این قاعده مستثنا نیستند. بازیکنان تمام تالششان 
را انجام دادند و امیدوارم این فصل سخت را با کسب یک 

جام به پایان برسانند تا دل هواداران را شاد کنند.

مجیدی می تواند به سهمیه آسیایی برسد؟س
دو بازی مقابل پیکان و شــاهین شــهرداری بوشهر شاید 
آســان به نظر بیاید اما از آنجایی که این دو تیم برای بقا 
در لیــگ برتر تالش می کنند پس مطمئناً اســتقالل کار 
آسانی نخواهد داشت. اســتقالل در جام حذفی می تواند 

شانس اول قهرمانی باشد.

از عملکرد مجیدی انتقاد می شود اما حاال تیمش س
در نیمه نهایی جام حذفی است؟

در این شــرایط سخت آمدن و کار کردن و نتیجه گرفتن 
اتفاق خوبی اســت، اما این روند رو به رشــد باید تا پایان 
فصل ادامه داشته باشد. البته باشگاه وقتی در این شرایط 
سخت مربی می آورد باید از او حمایت کند تا شرایط برای 

پیشرفت بیشتر مهیا شود.

نتیجه دربی را چه پیش بینی می کنی؟س
استقالل انگیزه های بیشــتری برای پیروزی در این بازی 
دارد. پرســپولیس خیالش از کســب سهمیه راحت است 
و تنها بــرای قهرمانی و دبل در جــام حذفی می جنگد. 

امــا دربی بازی متفاوتی اســت. به خصوص این دربی که 
باید حتماً برنده داشته باشــد. احساس می کنم استقالل 

می تواند برنده این بازی باشد.

این طــور که نشــان می دهی هنــوز بازی های س
استقالل را با عالقه دنبال می کنی.

اینجا در جمع دوســتانم همیشــه از جو حاکم بر دربی 
تهــران صحبت می کنم و این بــازی را با مصاف تیم های 
بزرگ برزیل مقایسه می کنم. اول باور نمی کردند ایرانی ها 
این قدر به فوتبال اهمیت بدهند اما وقتی فیلم بازی های 
استقالل و حضور آن همه تماشاگر را به آن ها نشان دادم 
همه دوســتانم طرفدار این تیم شــدند و ما خودمان هم 
در شــهر کاســکو یک تیم با نام برزیل راه انداختیم و با 
لباس های این تیم در مسابقات محلی به میدان می رویم.

در ایران بســیار محبوب بودی. چه خاطره ای از س
زندگی در ایران داری؟

مردم ایران فوق العاده اند. یکی از دالیل آرامش من در ایران، 
مردمان بسیار خونگرمی بودند که هر روز به من انرژی مثبت 
می دادنــد. بهترین خاطراتم را از ایرانی هــا دارم و هیچ وقت 
برخوردهای گرم و پر محبت مردمان شــما از ذهن من پاک 
نخواهد شد. در مقاطعی از کشــورهای عربی پیشنهادهای 
بسیار خوبی داشتم اما ماندن در ایران را انتخاب کردم. ایران 
برای من مثل وطن دومم شــده. غذاهــای ایرانی فوق العاده 

هستند و من یک »کبابخور« حرفه ای به حساب می آیم.

ستاره سابق استقالل در میان شــایعات درباره بازگشت 
به تیم محبوبش اســتوری جالب توجهی گذاشت. امید 
ابراهیمی پس از مدت ها حضور در بلژیک، دوباره به ایران 
برگشته و در استوری اینستاگرامی خود از شروع تمرینات 
فشرده انفرادی خود خبر می دهد. بسیاری از منابع خبری 
تأکید کرده اند این آبی پوش سابق که هنوز عالقه خاصی 
به استقالل در قلبش هست در آستانه پیوستن دوباره به 

این باشگاه قرار دارد.

حساب رسمی توییتر لیگ برتر باشگاه های انگلیس در توییتی 
خبر از انتخاب ســرمربی آلمانی لیورپول بــه عنوان بهترین 

سرمربی فصل 2019/20 این لیگ داد. 
یورگن کلوپ پس از رهنمون کردن مقتدرانه قرمزهای آنفیلد 
به نخســتین قهرمانی این باشــگاه در فوتبال انگلیس پس از 
30 ســال، آن هم با کسب 99 امتیاز و چندین هفته مانده به 
پایان مســابقات، برنده بالمنازع جایزه بهترین سرمربی فصل 

این رقابت ها بود.

لیگ برتر انگلیسامید ابراهیمی
توییتر رســانه ورزشی گل فرانســه، به شوخی با عکس 
تأثیرگذار پس از شکست سنگین بارسلونا مقابل بایرن مونیخ 
پرداخت. در این عکس که رختکن آبی و اناری پوشان را بعد 
از شکست تحقیرآمیز 8بر2 نشان می دهد، لیونل مسی با 
ناراحتی زیاد داخل رختکن نشســته و ترشتگن کنار در 
ایستاده است. توییتر گل به شوخی می گوید ترشتگن را 
مأمور کرده اند تا اگر مسی خواست بارسلونا را ترک کند 

جلو او را بگیرد!

باشگاه آگسبورگ آلمان در توییتی به تمسخر یکی از کاربران 
شــبکه های اجتماعی پاســخ داد. پس از شکست تحقیرآمیز 
بارســلونا با نتیجه 8بر2 مقابل بایرن مونیــخ، یکی از کاربران 
شبکه های اجتماعی در توییتی نوشت بایرن این دیدار را مانند 
دیدارهای بوندس لیگا و مقابل تیم هایی مثل آگسبورگ برگزار 
کرد. این باشگاه در جواب به این توییت آماری داد مبنی بر اینکه 
در چهار بازی گذشته خود مقابل بایرن پنج گل به ثمر رسانده 

و هشت گل دریافت کرده است.

آگسبورگگل

طارمی در گفت و گو با قدس:

هدفم بازی در رئال مادرید است

ضد  حمله

زمان و مکان بازی های استقالل و شهرخودرو 
در لیگ قهرمانان 

ورزش: ادامه رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان 2020 آســیا 
از شــهریورماه به میزبانی متمرکز قطر برگزار می شــود و اســتقالل، 
پرسپولیس، سپاهان و شــهرخودرو دیدارهای خود را در این رقابت ها 
از سر می گیرند. در این مرحله از رقابت ها چهار هفته باقی مانده است. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم تاریخ، ساعت و محل برگزاری بازی ها را 
در دستور کار قرار داده و زمان بازی های گروه A و B با حضور استقالل 

و شهرخودرو را به شرح زیر اعالم کرد:
A گروه

 24 شهریور؛ الوحده امارات - استقالل ایران؛ ساعت 21 
 27 شهریور؛ استقالل ایران - الوحده امارات؛ ساعت 21 
30 شهریور؛ استقالل ایران - الشرطه عراق؛ ساعت 21 

2 مهر؛ استقالل ایران - االهلی عربستان؛ ساعت 18 
B گروه

 24 شهریور؛ شباب االهلی امارات - شهرخودرو ساعت 18 
27 شهریور؛ شهرخودرو - شباب االهلی امارات؛ ساعت 18 

 30 شهریور؛ شهرخودرو - الهالل عربستان؛ ساعت 18
2 مهر؛ شهرخودرو ایران - پاختاکور ازبکستان؛ ساعت 21

اسپانسر به داد پرسپولیس رسید
ورزش: باشگاه پرسپولیس بخشی از بدهی خود به برانکو ایوانکوویچ را 
از طریق حامی مالی خود فراهم کرد. سرخپوشان پایتخت که تاکنون 
30 درصد از مبلغ یک میلیون و 118 هزار یورویی را پرداخت کرده اند 
بایســتی 60 هزار دالر دیگر بابت تأخیر در تسویه با کادرفنی پیشین 
خود پرداخت کنند. اسپانسر فعلی باشگاه پرسپولیس مبلغ قابل توجهی 
را در اختیار این باشگاه قرار داده که سبب خواهد شد میزان پرداختی 
این باشــگاه به برانکو حدود 800 هزار یورو شود. همچنین باقیمانده 
طلب برانکو قرار است سوم شهریورماه به حساب او واریز شود تا باشگاه 

پرسپولیس با او تسویه کند.

2ملی پوش استقالل در آستانه تمدید قرارداد
ورزش: احتمال اینکه دو بازیکن ملی پوش اســتقالل فردا با مدیران 
این باشگاه پای میز مذاکره بنشینند زیاد است. روزبه چشمی که یکی 
از استقاللی های موفق در فصل های اخیر بوده و بازیکنی چند پُسته و 
ملی پوش به حساب می آید، یکی از اولویت های آبی ها به منظور تمدید 
می باشــد که مذاکرات ابتدایی با مدیر برنامه وی صورت گرفته است و 

احتماالً امروز این مذکرات جدی تر دنبال خواهد شد.
همچنین علی کریمی که در دو فصل اخیر در خط میانی اســتقالل 
خوش درخشیده، دیگر نفری است که آبی ها برای تمدید قرارداد با وی 
تالش می کنند و بعد از چند ســری مذاکره با مدیر برنامه این بازیکن، 
مذاکرات با وی نیز وارد مرحله جدید و جدی تر خواهد شد. در صورتی 
که اتفاق خاصی نیفتد، مذاکرات مدیران مجموعه اســتقالل با این دو 
بازیکن امروز از ســر گرفته خواهد شد و گفته می شود احتمال تمدید 

قرارداد این دو بازیکن با آبی ها وجود دارد. 

 علی قربانی؛ 
شماره 9 جدید سومقاییت آذربایجان

ورزش: مهاجم سابق ســپاهان پس از عقد قرارداد با تیم سومقاییت 
آذربایجان با پیراهن شــماره 9 برای این تیــم به میدان خواهد رفت. 
قربانی که سابقه حضور در استقالل در دوره مربیگری علیرضا منصوریان 
را در کارنامه دارد و در دربی برابر پرسپولیس گلزنی کرده بود، پس از 
نیمکت نشینی پیاپی در سپاهان و در فاصله دو هفته مانده به پایان لیگ 
ترجیح داد قراردادش را فسخ کند. قربانی بالفاصله پس از فسخ قرارداد 
با سپاهان با تیم سومقاییت آذربایجان به توافق دست یافت و اکنون بعد 

از عقد قرارداد با پیراهن شماره 9 این تیم رونمایی شد.

پاسخ منفی برانکو برای حضور در سپاهان 
ورزش: برانکو ایوانکوویچ که روزهای موفقی در لیگ برتر با پرسپولیس 
پشــت سر گذاشته بود، اکنون با حضور در عمان هدایت تیم ملی این 
کشور را عهده دار است که به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی رسیده 

است.
سرمربی سابق پرسپولیس که همچنان درگیر پرونده شکایت خود از این 
باشگاه است پس از کناره گیری امیر قلعه نویی از هدایت طالیی پوشان 
اصفهانی به عنوان یکــی از گزینه های هدایت آن ها برای فصل بعدی 
معرفی شــد. در این زمینه طی روزهای اخیر رایزنی هایی بین طرفین 
صــورت گرفت و ایــن مربی کروات حتی وعده تســهیل در پرداخت 
بدهی های مالیاتی خود را دریافت کرد اما گفته می شــود پاسخ نهایی 
خود را در این زمینه برای عدم قبول پیشــنهاد سپاهانی ها اعالم کرده 

است.

 حضور حسینی در سامپدوریا 
به شرط جدایی کولی 

ورزش: هفته گذشــته بارها از ترکیه خبر رســید که سامپدوریا 
باشــگاه سرشناس فوتبال ایتالیا به دنبال جذب سیدمجیدحسینی 
مدافع تیم ملی ایران و باشگاه ترابزون اسپور ترکیه است. اما دیروز 
یک وب ســایت ایتالیایی در این رابطه نوشت در صورتی که کولی 
مدافع اهل کشــور مالی ســامپدوریا را ترک کند، مجید حسینی 
مدافع مرکزی 24 ســاله ایرانی ترابزون، به عنوان یک گزینه برای 

جانشینی این بازیکن مطرح است.

ناراحتی باشگاه های فوتسال 
 جور بازی های تدارکاتی تیم ملی را 

ما باید بکشیم
ورزش: باشگاه های لیگ برتری فوتسال معتقدند: کادر فنی تیم ملی 
فوتســال می خواهد نبود بازی تدارکاتی را با برگزاری زودهنگام لیگ 

برتر جبران کند. 
هفته گذشــته جلســه مدیران باشــگاه های لیگ برتر فوتسال با 
ســازمان لیگ و کادر فنی تیم ملی فوتســال برگزار شــد. در این 
جلســه مدیران باشــگاه ها تأکید زیادی داشتند که مسابقات لیگ 
پس از بازی های فوتسال قهرمانی آسیا برگزار شده تا تیم ها فرصت 
آماده ســازی کافی را با توجه به شیوع بیماری کرونا داشته باشند 
اما در سمت دیگر کادر فنی تیم ملی فوتسال اصرار زیادی دارند تا 
بازی ها از اوایل مهر برگزار شده و تیم ها برای این تاریخ آماده شوند 
تا بازیکنان با حضور در تمرینات باشــگاهی و همچنین بازی های 

لیگ شرایط مناسبی برای حضور در تیم ملی پیدا کنند.

منهای فوتبال

نیمه نهایی لیگ اروپا
سویا - منچستریونایتد

 یکشنبه 26 مرداد -  23:30 از شبکه ورزش

نیمه نهایی لیگ اروپا
اینتر - شاختار

 دوشنبه 27 مرداد -  23:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

درسی از تحقیر بارسا؛ عوام فریبی ممنوع
شکســت سنگین آبی اناری های کاتاالن به قدری تحقیرآمیز بود که 
حتی مدیران ارشد بارسلونا نتوانستند به راحتی آن را هضم کنند اما 
با وجود این شکســت سنگین هیچ یک از آن ها به واسطه این نتیجه 
دور از ذهــن به رفتارهای پوپولیســتی و غیر حرفه ای روی نیاوردند. 
تنها خبری که پس از این شکست تحقیرآمیز در شبکه های اجتماعی 
بازتاب داشــت احتمال جایگزینی دو مربی به عنوان سرمربی بعدی 

بارسلونا بود!
اما تصور کنید این شکست برای یک تیم ایرانی رقم می خورد، جدا از 
آنکه هر فردی خود را در قامت یک کارشناس فرض می کرد و برای تیم 
شکست خورده نسخه پیچی می کرد، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 
آن ها برای انجام مصاحبه های انتقادی با هم مسابقه می گذاشتند. البته 
در کنار این اتفاق مالک باشگاه برای فرار از پاسخگویی به انواع و اقسام 
روش های موجود رجوع می کرد تا ثابت کند نتیجه خارج از زمین رقم 

خورده است!
جالب اینکه »ستین« با آن افتضاح و تحقیر احترام خبرنگاران را نگه 
می دارد و در کنفرانس خبری شرکت می کند اما در ایران سرمربی های 
تازه به دوران رسیده از حضور مقابل خبرنگاران در شرایط عادی طفره 
می روند چه برسد بعد از تحقیر در یک بازی مهم. حتی سرمربی بایرن 

هم حتی یک هیس به هیچ کسی نشان نداد و مشتی گره نکرد.
لیونل مســی و هم تیمی های او البته شــانس آوردند در لیگ ایران 
بازی نمی کنند وگرنه صبح شــنبه خبر همکاری آن ها با سایت های 
شــرط بندی و قماربازی تیتر یک خبرگزاری ها و کانال های خبری 
و هواداری در شــبکه های اجتماعی بود، دقیقاً همان اتفاقی که برای 
یکــی از دروازه بانان فوتبال ایران رقم خورد. البته شــانس بزرگ تر را 
»کیکه ستین« آورد که بارسلونا پیشکسوتان کاسب کار ندارد که به 
واسطه این اتفاق معرکه ای در اینستاگرام راه بیندازند تا به بهانه انتقاد 

از عملکرد سرمربی تیم برای خود فالوئر جمع کنند.
دیدار بایرن - بارســا در این مقطع زمانی یک ورکشــاپ بزرگ برای 
فوتبال ایران بود، برای آن هایی که ادعا دارند حرفه ای هســتند اما از 
هر آماتوری آماتورتر هســتند! این دیدار جدا از جذابیت های فراوان، 
برای فوتبال ما می تواند یک پیام بزرگ و مهم داشــته باشد؛»حرکت 
در چارچوب و ســاختار حتی در زمان بحران« مطمئناً برای مدیران 
بارسا پذیرش این شکست تبعات جبران ناپذیر فراوانی به دنبال داشت 
اما آن ها هرگز از اصول خود عبور نکردند، آن ها هرگز اسیر بازی های 
پوپولیستی و عوام فریب نشدند چون اعتقاد دارند زندگی ادامه دارد و 

بارسا باید از این شکست درس عبرت بگیرد.

 نام گذاری اماکن ورزشی تربیت بدنی 
آستان قدس رضوی به نام شهدای ورزشکار

ورزش: مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی از نام گذاری 
اماکن ورزشی تربیت بدنی آستان قدس رضوی به نام شهدای ورزشکار 
خبر داد.  علیرضا تاج فیروز با اعالم جزئیات این حرکت فرهنگی ورزشی 
اظهار کرد: به بهانه دهه والیت، 11 سالن چند منظوره مؤسسه تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی به نام شهدای فعال در رشته های مختلف ورزشی 

نام گذاری شد. 
وی با اشاره به کیفیت انتخاب عنوان شهیدان ورزشکار اظهار کرد: شهدای 
منتخب از میان شهیدان دفاع مقدس و مدافع حرم شهر مشهد هستند 

که بعضاً این شهدا در رشته ورزشی خود قهرمان بوده اند.
تاج فیروز اضافه کرد: سالن ژیمناستیک به نام شهید مهدی خلیلی، سالن 
رزمی یک به نام شهید مهدی محمدی فرد، سالن رزمی دو به نام شهید 
اصغر رمضانی، ، سالن رزمی سه به نام شهید رضا سنجرانی، سالن رزمی 
چهار به نام شهید جواد جهانی، بدنسازی یک به نام شهید رضا اسماعیلی، 
سالن بدنسازی دو و مرکز پایش سالمت به نام شهید محمد اسدی، سالن 
تنیس روی میز به نام شهید مجید برکپور، سالن آمادگی جسمانی به نام 
شهید مرتضی عطایی و سالن تیراندازی به نام شهید حسن قاسمی دانا 

تغییر نام داد. 
الزم به ذکر اســت در مرحله بعدی این حرکت فرهنگی ورزشی سالن 
باســتانی، مجتمع های آبی آقایان و بانوان، ســالن های چند منظوره و 

زمین های روباز به نام شهدا نام گذاری خواهد شد.
گفتنی است، از آغاز دهه والیت پوستری از تصویر رهبری و سردار شهید 
سپهبد قاسم سلیمانی در محل ساختمان اداری این مؤسسه ورزشی در 
ابعاد 10 در 7 متر نصب شده است و مقرر شده این بخش به نام سردار 

شهید سلیمانی نام گذاری شود.

افشای دلیل محرومیت خواهران منصوریان 
توسط فدراسیون

ورزش: فدراسیون ووشو با انتشار بیانیه ای دلیل محرومیت خواهران 
منصوریان را شکایت مریم هاشمی، تخلفات صورت گرفته در اماکن 
عمومی و نشــر اکاذیب اعالم کرد. در بخشی از این بیانیه دالیل این 
محرومیت شکایت خانم مریم هاشمی علیه خانم ها شهربانو و سهیال 
منصوریان و همچنین بررسی گزارش های مستند فدراسیون نسبت 
به تخلفات صورت گرفته از سوی خانم ها شهربانو و سهیال منصوریان 
در حین تمرینات در اماکن عمومی ورزشی از قبیل مجموعه ورزشی 
انقالب و چیتگر و همچنین نشر و بازنشر آن در فضای مجازی و سایر 
موارد اعالمی؛ نظیر اظهارات خالف واقع، افترا و توهین، نشر اکاذیب 
و تشویش اذهان عمومی نسبت به فعالیت های فدراسیون ووشو ایران 
از طریق صفحات شخصی شبکه اجتماعی اینستاگرامی نامبردگان و 
اقدام های ضد منافع ملی و رفتارهای خارج از شأن یک ورزشکار ملی 

اعالم شده است.

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

حمیدرضا عرب: مهدی طارمــی را باید یکی از موفق ترین 
مهاجمان فوتبال ایران در ســال های اخیر دانست. مردی که 
توانســت در تیم ریوآوه به دستاوردی مهم و ارزشمند دست 
یابــد و آقای گل لیگ پرتغال شــود. طارمی برای حضور در 
تیم های بزرگ تر انگیزه های بســیاری دارد و به نظر می رسد 
ریوآوه را ســکویی کــرده برای پرتاب بــه تیم های بزرگ تر. 

طارمی اکنون در اوج انگیزه قرار دارد.

شاید آن روز که وارد لیگ پرتغال شدی، کسی باور س
نمی کرد بتوانی به آقای گلی این لیگ دست پیدا کنی. 

خودت هم چنین تصوری داشتی؟
رســیدن به چنین عنوانی سخت و دشوار بود. من روزی که 
وارد لیگ پرتغال شــدم بنای کار را روی موفقیت گذاشــتم. 
به خودم گفتم تالش کن تا به آنچه در ذهن داشــتی برسی. 
حقیقت اینکه به آقای گلی فکر می کردم و می دانســتم اگر 
تالش کنم به چیزی که در ذهنم هست می رسم. همان طور 
که دیدید من شــروع خوبی در لیگ پرتغال نداشــتم چون 
نتوانسته بودم خودم را با شرایط بازی در این لیگ هماهنگ 
کنم اما هرچه گذشــت شــرایط بهتر و ایده آل تر شد. دیدید 
توانســتم آرام، آرام خودم را وفــق دهم و درنهایت آقای گل 

لیگ پرتغال شوم. این برای من خیلی ارزشمند است.

لیگ پرتغال را از نظر کیفی درچه سطحی می بینی؟س
لیگ پرتغــال برای خیلی هــا در اروپا و جهان مهم اســت. 
نگاه های بسیاری روی این لیگ وجود دارد چون استعداد های 

فوق العاده ای از این لیگ به کشور های دیگر می رود. نکته ای 
که هیچ فوتبالیســتی نباید آن را فراموش کند این است که 
لیگ پرتغال ســکوی پرتاب اســت و از آن می شود پیشرفت 
کرد. پس نباید حضور درچنین لیگی را کوچک دانست. لیگ 
پرتغال پنجمین یا ششمین لیگ مطرح اروپاست. البته پس 
از اللیگا، لیگ برتر انگلیس، لوشامپیونه، بوندس لیگا و سری آ. 
توجه خیلی از مربیان و اســتعدادیاب ها و باشگاه های مطرح 
فوتبال جهان به لیگ پرتغال معطوف بوده و هست. به همین 
دلیل لیگ پرتغال برای من 100 درصد ســکوی پرتاب بود. 
امیدوارم با نمایشی که آنجا ارائه دادم بتوانم پیشرفت کنم و 

به باشگاه های بزرگ تر بروم.

کدام باشگاه را هدف قراردادی؟س
نقطه آرمانی من بازی در رئال مادرید اســت و نمی دانم چه 
زمان می توانم به این آرزو برســم. من تالشــم را می کنم تا 
به این جایگاه برســم. برای من رسیدن به رئال مادرید یک 

آرزوی مهم است و سعی می کنم به آن برسم. 
امیدوارم پله به پله جلو بروم. 

فکر می کنی به این هدف بزرگ برسی؟س
قطعاً اگر زحمت بکشــم می رسم. من اللیگا را خیلی دوست 
دارم. البتــه نه اینکه بگویــم از لیگ برتر انگلیس خوشــم 
نمی آید. نه این طور نیست اما اللیگا به خصوص رئال مادرید 
برای من چیز دیگری اســت و امیــدوارم روزی پیراهن این 

تیم را تنم کنم.

همین امیــدواری را برای تیم ملــی هم داری؟ ما س
اوضاع خوبی در رقابت های انتخابی نداریم.

کار قــدری پیچیده شــده و نگرانی هایی وجــود دارد اما به 
اعتقاد من هنوز هیچ چیز از دست نرفته و می توانیم با انرژی 
بیشتر و عبور از رقبا به صعود امیدوار باشیم. باید در هفته ها 

همدیگر بدهیم و به آقای و ماه های آینده دست به دست 
کنیم  کمک  اســکوچیچ 
تا تیم ملــی به موفقیت 
بتوانیم  ان شاءاهلل  برسد. 
بــه جام جهانــی صعود 
کنیــم. برای مــن مهم 

است دومین جام جهانی را تجربه 
کنم. امیدوارم به این مهم برسیم.

روزنامه ابوال خبر داد؛ طارمی در پرتو
با ادعای روزنامه پرتغالی ابوال، مهدی طارمی تصمیم خود 
را بــرای بازی در تیم پورتــو در فصل بعد گرفته و منتظر 
توافق دو باشگاه ریوآوه و پورتو برای انجام این انتقال است.

در حال حاضــر تیم هایی چون بنفیکا، براگا، اســپورتینگ 
لیسبون و پورتو از مشتریان طارمی هستند. ابوال اعالم کرده 
است: طارمی منتظر توافق پورتو و باشگاه ریوآوه است. گفته 
می شود ریوآوه قصد دارد طارمی را به مبلغ 10 میلیون یورو 

به فروش برساند.

zoom
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

تولید »سلمان فارسی« با رعایت پروتکل های بهداشتی
سیما وسینما: تهیه کننــده پروژه 
»سلمان فارسی« با تأکید بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی در این سریال 
تاریخی، اعالم کرده است: برای عمده 
عوامل ســریال »سلمان فارسی« با 
استقرار بهداشت یار ثابت و مقیم در 

تهران و شاهرودـ  لوکیشن سریالـ  پرونده پزشکی تشکیل شده و این افراد 
به صورت مستمر توسط پزشک متخصص معاینه می شوند. حسین طاهری، 
تهیه کننده سریال به روابط عمومی این پروژه گفت: عمده افرادی که به  صورت 
مستمر با سریال »سلمان فارسی« همکاری می کنند، به صورت مستمر معاینه و 
به مدت یک سال تحت پوشش بیمه کرونا قرار گرفته اند. وی بر اهمیت سالمت 
تک  تک افراد حاضر در این پروژه تأکید کرد و گفت: تالش بر این است تا هر روز 
افراد حاضر در پروژه  براساس پروتکل های بهداشتی کنترل و تب سنجی شوند. 
طاهری با اشاره به توزیع روزانه حدود  یک هزار و500ماسک، دستکش و مواد 
ضدعفونی کننده در میان عوامل سریال افزود: به  منظور حفظ سالمت افراد، 
در تمام مدت  زمان فیلم برداری آمبوالنسی مجهز به همراه پرسنلی کارآزموده 
در محل لوکیشن شاهرود حضور دارد. فیلم برداری سریال »سلمان فارسی« به 
کارگردانی داوود میرباقری و تهیه کنندگی حسین طاهری که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا متوقف  شده بود از دهم مرداد مصادف با عیدسعید قربان در منطقه 
مجن شهرستان شاهرود از سر گرفته شد.  بنا به  پیش بینی های صورت گرفته 
فیلم برداری سریال »سلمان فارسی« حدوداً پنج سال طول می کشد و بازیگران 
 ایرانی و خارجی از کشورهای یونان، مراکش، تونس و ... در آن بازی خواهند کرد.

»خروج« به خانه ها  وارد می شود 
سیما و ســینما: فیلم سینمایی 
ابراهیم  بــه کارگردانــی  خــروج 
حاتمی کیــا از دیــروز به شــبکه 
نمایش خانگی آمد. پس از نمایش 
موفق فیلم سینمایی خروج در اکران 
آنالین و فروش حدود 3میلیاردی 

این فیلم در سامانه های اینترنتی، تازه ترین اثر ابراهیم حاتمی کیا از ۲5مرداد در 
سامانه های فیلیمو و نماوا نمایش داده  شد. نسخه فیزیکی فیلم سینمایی خروج 
نیز در فروشگاه های معتبر سراسر کشور عرضه می شود. »خروج« بیستمین 
فیلم ابراهیم حاتمی کیا در مقام کارگردان در ســینمای ایران اســت. در این 
فیلم، فرامرز قریبیان، پانته آ پناهی ها، کامبیز دیرباز، سام قریبیان، محمدرضا 
شریفی نیا، گیتی قاسمی و جهانگیر الماسی به عنوان بازیگران اصلی به ایفای 

نقش پرداختند.

 سیما وســینما/زهره کهندل اکران فیلم های 
سینمایی زیر سایه کرونا، وضعیت نامشخصی پیدا 
کرده اند. پس از شیوع ویروس کرونا از اسفند ماه سال 
گذشته کر کره سالن های سینمایی پایین کشیده شد 
و به تعداد فیلم هایی که همواره در صف شلوغ اکران 
بودند، اضافه شد. فیلم های کودک و نوجوان هم که 
معموالً جزو قربانیان مظلــوم بی عدالتی در اکران 
بودند، شــرایط ســخت تری پیدا کردند به طوری 
که تهیه کننده فیلم سینمایی »پیشی میشی« که 
به  عنوان اولیــن فیلم کودک اکــران ۹۹ قرار بود 
اواخر تیرماه روانه پرده ســینماها شــود اعالم کرد 
از اکران این فیلم در ســینماها منصرف شده است. 
احمد احمــدی درباره دالیل این انصراف گفته بود: 
درخواست ما برای اکران »پیشی میشی« به قبل از 
موج تازه کرونا بازمی گردد. ما براســاس آنچه اعالم 
شده بود تصور می کردیم زیرساخت های الزم برای 
اکران آماده است، کرونا هم فروکش کرده بود و قرار 
بود همه سینماها باز شوند، اما حاال با گسترش دوباره 
کرونا و تعطیلی سینماها به خصوص در شهرستان ها، 

چاره ای جز انصراف از اکران نداریم.
به گفته این تهیه کننده، فیلمش یک اثر مســتقل 
اســت که بدون هر گونه کمک و وام دولتی ساخته 
شده و به عنوان بخش خصوصی اکران فیلم در این 
شرایط دشوار است و می تواند به نابودی فیلم مبدل 
شــود. از طرف دیگر مخاطب ایــن فیلم خانواده و 
کودکان هستند و با شرایطی که کرونا به وجود آورده 
حفظ سالمت مخاطبان سینما مهم تر است؛بنابراین 

تصمیم گرفتیم از اکران این فیلم انصراف بدهیم.
در شــرایطی که وضعیت تولید و اکران بسیاری از 
فیلم ها به ویژه آثار کودک و نوجوان در هاله  ای از ابهام 
و بیم قرار دارد، فیلم ســازان این عرصه دست روی 
دست نگذاشته اند و برای تولید آثار جدید طراحی و 
اقدام می کنند. حسین قناعت، یکی از کارگردان های 
پرکار حوزه کــودک و نوجوان اســت که با وجود 
چند فیلم اکران نشده اش همچون »پیشی میشی« 
و »والدین امانتی« )با نام قبلی شــپلوتکا( در حال 
نگارش اثر تــازه ای با فضایی شــاد و فانتزی برای 
مخاطب کودک اســت. بــا این کارگــردان درباره 
وضعیت پیش رو و آینده سینمای کودک و نوجوان 
گفت وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

با توجه به بی میلی سرمایه گذاران فیلم های س
کودک برای اکران آنالین فیلم هایشان، به نظر 
شما سرنوشــت اکران فیلم های کودک چه 

خواهد شد؟
بــا وضعیتی که در حال حاضر بــرای اکران آنالین 
فیلم های ســینمایی وجود دارد، ســرمایه گذاران 
شــخصی نگرانی بجایی دارند زیــرا فیلم هایی که 
اکران آنالین می شــوند خیلی زود قاچاق و نسخه 

غیرقانونی آن ها در فضای مجازی منتشر می شود؛ 
بنابراین امنیتی برای اکران آنالین فیلم ها وجود ندارد 
مگر اینکه برای آن تدبیری شود. فیلم های کودک 
هم مانند فیلم های بزرگســال از این خطر مصون 
نیســتند به ویژه فیلم هایی با سرمایه گذار شخصی 
ریســک نمی کنند که فیلمشــان را اکران آنالین 
کنند. ســرمایه گذار و تهیه کننده ترجیح می دهند 
فیلم هایشــان را برای اکران ســینمایی در شرایط 
پســاکرونا نگه دارند. امیدواریم زودتر بیماری کرونا 
از بیــن برود و خانواده ها همراه با بچه هایشــان به 

سالن های سینما بروند. 

با توجه به اینکه معموالً در شرایط معمولی س
اکران هم به فیلم های کودک اجحاف  و زمان 
خوبی بــرای اکران به آن ها داده نمی شــد، 
گمان می کنید با منتظر ماندن در صف اکران 
ســینمایی برای شرایط پســاکرونا، اکران 
فیلم های کودک با شرایط دشوارتری مواجه 

نمی شود؟
موضوع نوبــت اکران و اجحافی که به ســینمای 
کــودک یا بعضــی از فیلم ها می شــود یک بحث 
کلی اســت که نمی توانم خیلی درباره آن صحبت 
کنم، چون در این باره تخصص نــدارم، اما قبل از 
ماجرای کرونا، اتفاقات خوبی برای سینمای کودک 
در حال رخ دادن بود. دســت کم در دو ســه سال 
گذشته شــاهد این اتفاقات خوب بودم و می دیدم  
تعدادی از دوســتان فیلمســاز در حوزه سینمای 

کــودک به ســمتی رفته اند کــه فیلم هایی برای 
مخاطب و خانواده ایرانی بســازند. به نظرم در دو 
سه سال اخیر سینمای کودک نسبت به سال های 
گذشته وضعیت بهتری داشته است و توانسته در 
اکران های سینمایی برای خودش جایگاه و اعتبار 
باز کند. در این سال ها برخی فیلم های کودک روی 
پرده سینماها رفته اند که در اکران عمومی نسبت 
به فیلم های بزرگســال فروش بهتری داشــته اند. 
فیلم هایی که عالوه بر پیام، جنبه سرگرم کنندگی و 
خانوادگی داشتند. پیش از ماجرای کرونا که شرایط 
تولید و اکران آثار سینمایی با چالش روبه رو نشده 
بود، سینمای کودک شرایط خوبی پیدا کرده و رو 

به پیشرفت بود.

به نظر شــما قصه کرونــا می تواند برای س
سینمای کودک هم تولید محتوا کند؟ 

قصه کرونا خیلی تلخ است. طرحی آماده کردم ولی 
هر چه فکر کردم دیدم اگر بخواهم به این موضوع به 
شکل جدی بپردازم نمی شود. در فیلم آخرم به نام 
»والدین امانتی« )با نام قبلی شپلوتکا( به این موضوع 
اشــاره کردم چون زمانی که شــروع به کار کردیم، 
کرونایــی در کار نبود، ولی در زمــان فیلم برداری، 
وضعیت کرونا به مرحله هشدار رسید. برای ساخت 
فیلم »والدین امانتی« )با نام قبلی شپلوتکا(  دوبار 
مجبور به تعطیلی کار شدیم. در این فیلم با موضوع 
کرونا کمی شوخی کردم،  چون فضای کار فانتزی و 
طنز بود و جای شوخی داشت، ولی اگر قرار باشد کار 
جدی بسازم کار تلخی خواهد شد و دوست ندارم کار 
تلخ بسازم. مدتی بود سوژه ای در این باره مرا وسوسه 
کرد که کار کنم، ولی منصرف شدم و فقط به همان 

بخش های طنز در کار قبلی ام بسنده کردم.  

به نظر شــما بــا وضعیت پیــش آمده، س
سرمایه گذاران شخصی روی فیلم های پرهزینه 

کودک هم سرمایه گذاری می کنند؟ 
به نظرم نگاه منطقی این است که چنین اتفاقی نیفتد 
چنانکه در حال حاضر هم کمتر سرمایه گذاری روی 
فیلم های کودک که پرهزینه باشد، سرمایه گذاری 
می کنــد، چون میــزان فروش فیلم هــای کودک 
مشــخص اســت و منطق ســرمایه گذاری چنین 
اجازه ای را به ســرمایه گذار نمی دهد که ضرر کند. 

بــرای تولید آثار پرهزینه در حــوزه کودک، دولت 
باید سرمایه گذاری کند تا ریسک بازگشت سرمایه 
را بپذیرد. برای تهیه کننده خصوصی منطق ندارد که 
سراغ ساخت آثار پرهزینه برود، نه فقط االن که در 
گذشــته هم چنین نبوده است. هزینه تولید اثر در 

سینمای کودک باید معقول باشد. 

آینده ســینمای کودک را با شرایط فعلی س
چطور پیش بینی می کنید؟

امیدوارم کرونا موجب نشــود از مخاطب کودک و 
نوجوان دور شــویم. در همین شرایط هم بسیاری 
از فیلم سازان کودک و نوجوان به این فکر افتاده  اند 
که آثار سرگرم کننده برای بچه ها بسازند، آثاری که 
بچه ها می پسندند و خانواده های ایرانی از آن استقبال 
می کنند. با وجــود ظرفیت های خوبی که در حوزه 
فیلم ســازی کودک و نوجوان وجــود دارد، آینده 
خوبی را برای آن پیش بینی می کنم، ولی امیدوارم 
حمایت های دولتی هم بهتر شــود. خوشــبختانه 
در ســال های اخیر ســرمایه گذاران خصوصی وارد 
عرصه فیلم ســازی برای کودکان و نوجوان شده اند 
و با ســرمایه های شخصی دارند کار می کنند. مثاًل 
فیلم هایی همچون »والدیــن امانتی« )با نام قبلی 
شــپلوتکا(، »سلفی با رســتم« و »پیشی میشی« 
از کارهــای مــن بودند که با ســرمایه شــخصی 
تهیه کنندگانش ساخته شدند و از هیچ نهاد دولتی 
برای ساخت آن ها کمک گرفته نشد. امیدواریم سایه 
نحس ویروس کرونا هر چه زودتر از سر کشورمان و 
همه کشورهای جهان برداشته شود و شرایط ایمنی 
برای خانواده ها و بچه ها فراهم شود که بتوانند دوباره 

به سینما بروند و فیلم تماشا کنند.

در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟س
مشغول نوشتن کار جدیدی هستم که باز هم یک 
فیلم شــاد و فانتزی برای کودکان است و تا قطعی 

نشود درباره آن صحبت نمی کنم.

بــا توجه به اینکه زمان مشــخصی برای س
برون رفت از بحران کرونا وجود ندارد، اگر برای 
فیلم نامه جدیدتان سرمایه گذار پیدا شود کار 

را جلو دوربین می برید؟
به هر حال همه ما در این شــرایط باید مســیر 
خودمــان را برویم، ولی به شــکلی دشــوارتر و 
باید زندگی کنیم ولی با احتیاط تر. اگر شــرایط 
ســاخت فیلم جدیدم مهیا شــود بــا مراقبت و 
احتیــاط الزم کار را پیش می برم. چاره ای نداریم 
و بایــد کار کنیم مثل زندگی عادی. قطعاً رعایت 
پروتکل های بهداشتی و ایمنی جزو اولویت هاست، 
اگرچه شرایط ساخت فیلم را سخت می کند، اما 

غیرممکن نمی کند.

برش

اتفاقات  کرونا،  ماجرای  از  قبل 
خوبی برای سینمای کودک در حال 
رخ دادن بود. دست کم در دو سه 
سال گذشته شاهد این اتفاقات 
تعدادی  و می دیدم   بودم  خوب 
حوزه  در  فیلمساز  دوستان  از 
سینمای کودک به سمتی رفته اند 
و  مخاطب  برای  فیلم هایی  که 

خانواده ایرانی بسازند

گفت وگو با حسین قناعت، کارگردان فیلم های کودک و نوجوان درباره سینمای پساکرونا

امنیتی برای اکران آنالین وجود ندارد

و  دویست  و  هزار  چهار  شماره  شرکت  تغییرات  آگهی 
بیست و هفت آسانبر آوا کاوه اطمینان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 6696 و شناسه ملی 14007088345

عمومی مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
فوق العاده مورخ 1398,05,14 و مجوز شماره 
شهرستان  تعاون  اداره   98,5,19 5579مورخ 
ایالم تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت 
هفت  و  بیست  و  دویست  و  هزار  چهار   " به 
نصب راه اندازی و تعمیر آسانبر فلک آسانبر 
اوج " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت 
)945177( ایالم  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )943579(

آگهی تغییرات شرکت عمران و سرمایه گذاری فرزان بیرجند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2387 و شناسه ملی 10360040939

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,11,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - صورتهای مالی سال منتهی به 31 شهریور 1398 به تصویب رسید. 
2 - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی 10100484035 با نمایندگی آقای محمدرضا غرویان بشماره ملی 0730095096 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای حجت رحمتی پور به شماره ملی 0651911419 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1399,06,31 انتخاب گردید. 3 - روزنامه قدس به 
عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 - شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق )سهامی خاص( به شناسه ملی 10380357418 
با نمایندگی آقای محمد حسین اژدری به کد ملی 0651688310 و سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی به شناسه ملی 14000150794 با نمایندگی آقای 
مسعود کاظمی نیا به کد ملی 0651889251 و شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی)سهامی خاص( با شناسه ملی 10360040261 با نمایندگی آقای محمود رضا 

کمیلی دوست به کد ملی 0939566397 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
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با  کیمیا  طب  ویرا  شرکت  تغییرات  آگهی 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 397829 

و شناسه ملی 10320480019

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,08,09
به  تهران  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل 
تهران،  شهرستان   ، تهران  استان  آدرس 
 ، والفجر  تهران،  شهر   ، مرکزی  بخش 
 ، آبادی  اسد  الدین  سیدجمال  خیابان 
 ،19 پالک   ، شرقی  هشتم  و  شصت  خیابان 
کدپستی:  به  شمالی  واحد   ، اول  طبقه 

1436974151 تغییر یافت 
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
)945057( تهران  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 

,ع
99
04
97
0

کیفیت  مرزبان  موسسه  تغییرات  آگهی 
دانش به شماره ثبت 20480 و شناسه ملی 

10103218119

عمومی                     مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1399,03,26 مورخ  العاده  فوق 
مؤسسه  مدیره  هیئت   : شد  اتخاذ  ذیل 
مرکب از 3 نفر مدیرخواهد بود که توسط 
فوق  بطور  عادی  یا  عادی  عمومی  مجمع 
انتخاب  خارج  از  یا  و  شرکاء  بین  از  العاده 
مربوطه  ماده  وسیله  بدین  و  میشوند 

دراساسنامه اصالح گردید. 
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )945058(
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سبالن  کوثر  بهکار  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   227972 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10102691142

مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1396,11,05 تصمیمات ذیل 
تعهدی  سرمایه  کلیه   : شد  اتخاذ 
سهام  صاحبان  توسط  شرکت 

پرداخت گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )945059(
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )945060(

آگهی تغییرات شرکت مهر آفرینان مهتاب ساحل با مسئولیت محدود به شماره ثبت 267512 و شناسه ملی 10103085723

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,05,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سهراب حیدری بشماره ملی 5198815888 با واریز مبلغ 3000000ریال 
با واریز مبلغی به صندوق شرکت سرمایه خود را به مبلغ 288000000 ریال  به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . ندا آزادی بشماره ملی 0014983028 
افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 294000000 به مبلغ 567000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اصالح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه 
1-خانم ندا آزادی )کدملی0014983028( دارنده 288000000ریال سهم الشرکه 2-آقای حیدررشید صفرلو )کدملی5199251228( دارنده 3000000 ریال سهم 
الشرکه 3-آقای ذوالفقاربایگان )کدملی5198520128( دارنده 3000000 ریال سهم الشرکه 4-آقای داریوش رشید صفرلو)کدملی5199251449( دارنده27000000 

ریال سهم الشرکه 5- آقای سهراب حیدری )کدملی 5198815888( دارنده 3000000 ریال سهم الشرکه 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )945061(

آگهی تغییرات شرکت رهپویان سالمت آزما با مسئولیت محدود به شماره ثبت 437774 و شناسه ملی 14003442102 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395,11,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رؤیا عزیزی با دریافت مبلغ 60000 
بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ  ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 610000 ریال به 550000 ریال کاهش دادند 
1060000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصالح یافت بنابراین لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر 
یک پس از کاهش به شرح زیر می باشد. رؤیا عزیزی شماره ملی 0069967555 دارای 550000 ریال امیرحسین رحیمی پارسا شماره 

ملی 0010997539 دارای 450000 ریال 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )945062(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی میخک زرین اسپادانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 255217 و شناسه ملی 10102955170

مبلغ  پرداخت  با   0252864948 ملی  بشماره  گازر  آدریان  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,03,12 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
2950000000 ریال بصندوق شرکت ، سهم الشرکه خود را از مبلغ 50000000 ریال بمبلغ 3000000000 ریال افزایش داد . آقای متین گازر بشماره ملی 0068319169 
افزایش داد . خانم فلور حافظ  بمبلغ 3000000000 ریال  از مبلغ 500000000 ریال  الشرکه خود را  با پرداخت مبلغ 2500000000 ریال بصندوق شرکت ، سهم 
فرقان بشماره ملی 2753525005 با پرداخت مبلغ 3150000000 ریال بصندوق شرکت ، سهم الشرکه خود را از مبلغ 350000000 ریال بمبلغ 3500000000 ریال 
افزایش داد . آقای امیر گازر بشماره ملی 1285037472 با پرداخت مبلغ 400000000 ریال بصندوق شرکت ، سهم الشرکه خود را از مبلغ 100000000 ریال بمبلغ 
500000000 ریال افزایش داد . سرمایه شرکت از مبلغ 1000000000ریال بمبلغ 10000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصالح 

شد . 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )945063(

آگهی تغییرات شرکت خاتم سازه دمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 456081 و شناسه ملی 14004154504

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396,04,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سعید کاوسی به شماره ملی:6279909761 
با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند. آقای یاسر عبادی ابوذر به شماره ملی:0062995030 با 
دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ 5001010000 ریال به 5000010000 
ریال کاهش یافت .و ماده مربوط اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. لیست سهامداران بعد از خروج شرکاء : - خانم رویا گلدان 

کد ملی 0321576926 دارای 10000 ریال - آقای فرهاد ابراهیمی نژاد کد ملی 1753102227 دارای 5000000000ریال 
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سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )945064(

آگهی تغییرات شرکت ایدام مشاور شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 150440 و شناسه ملی 10101932627

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,02,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هاتف حائری به 
شماره ملی 0049921118 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای رامین عمادی به شماره ملی 0040705749 بعنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسالمی و قراردادها 
به امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد هم چنین اسناد و اوراق عادی و اداری را نیز 

هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت امضاء می نمایند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )945065(

آگهی تغییرات مؤسسه حقوقی امین فیض اللهی به شماره ثبت 687 و شناسه ملی 14000141879

و  یک  پایه  وکالت  پروانه  و   1399,03,24 مورخ  توسعه(  سوم  برنامه   187 ماده  )موضوع  حقوقی  مؤسسه  مدیر  درخواست  استناد  به 
مجوز شماره 20,30541,ث مورخ 1399,03,20 مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : نشانی مرکز مؤسسه به شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله فردوس - خیابان شهید ابراهیمی پوربسایی شمالی 
- بزرگراه آیت اله کاشانی - پالک 434 - مجتمع نور گستر - ورودی دو - طبقه اول - واحد 50 - کد پستی 1481816459 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
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