
اهتزاز پرچم فلسطین در سرزمین های اشغالی
عادی ســازی روابط برخی کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی، 
اشــغالی  ســرزمین های  در  حســابی 
حاشیه ساز شــده و معترضان فلسطینی 
در نقاط مختلف دست به اعتراض خیابانی 
زده اند. اخیراً هم فیلمی از سرزمین های 
اشــغالی در فضای مجازی منتشر شده 
که نشان می دهد معترضان با پایین کشیدن پرچم بحرین که به تازگی برای 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اقدام کرده است، پرچم فلسطین را در 

یکی از شهرهای اراضی اشغالی به نام »نتانیا« به اهتزاز درآوردند. 

بسته های اینترنت دانشجویی
در هفته گذشــته فعال ســازی بســته های اینترنت ویژه معلمان آغاز شده 
و بســته های ۲۰ گیگابایتی ســه ماه برای این قشر جامعه فعال شده است. 
پس از این دانشــجویان هم با راه اندازی 
هشــتگ های مختلف از وزیر ارتباطات 
خواســتار دریافت اینترنت رایگان برای 
شرکت در کالس های مجازی شدند. حاال 
آذری جهرمی با انتشــار یک استوری در 
صفحه اینســتاگرامش در این باره نوشته 
است:»بسیاری از دانشــجویان عزیز هم 
از من درباره زمان تقدیم بســته های اینترنتی آموزش مجازی خود، ســؤال 
می پرســند، در هفته اول مهر جزئیات نحوه ثبت نام و دریافت اعالم و تقدیم 

خواهد شد. مخلص همه دانشجویان هستیم«.

شترسواری دوال دوال
این روزها بســیاری از قهوه خانه ها و مراکز 
عرضه قلیان، به صورت نیمه رسمی فعالیت 
می کننــد. به این صــورت که کرکره های 
مغازه را نیمه باز گذاشته و مشتریان خاص 
را بــه داخل راه می دهنــد. رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی در این مراکز صدای 
کاربران فضای مجازی را درآورده اســت. 
یکی از کاربران در این باره نوشــته است: »فعالیت قهوه خانه ها و قلیان سراها با 
کرکره های تا نصفه آمده پایین، مصداق بارز شترســواری دوال دوالست. یعنی 
چی کرکره  مغازه تا نصفه پایین است و داخل قهوه خانه ها معموالً جا برای سوزن 
انداختن نیست؟! این ها مجاز به فعالیت اند یا باید در شرایط کرونا تعطیل باشند؟!«

جادوی جدید شبکه های اجتماعی
هانی هاشــمی، فعال رســانه ای با انتشار 
بخشی از یک گزارش چاپ شده در یکی 
از نشریات علمی معتبر روز دنیا در کانال 
تلگرامی خود نوشت: »یک زمانی می گفتند 
دوربین گوشــی رو بپوشونید یا میکروفن 
رو قطع کنید تا نتوانند اطالعات شــما رو 
کنترل کنند و از این حرفا.االن پژوهشگران 
از فعالیت شما در شــبکه های مجازی، مدت روشن بودن صفحه، لوکیشن و 
حالت قرارگیری گوشی شما در فضا متوجه میشن که شما چه مشکالت روانی 
دارید یعنی با همین چهار تا فاکتور می فهمن شما افسردگی داری یا نه! جالبه 
نتایج این روش 8۰ درصد با اسکن مغزی و تشخیص پزشکان مطابقت دارد!«

البته امروز که این مطلب را می خوانید،   فؤاد آگاه  
19 سال و 8 روز از واقعه عجیب و غریب 11 سپتامبر 
می گذرد. قطعاً در این مدت صدها خبر، گزارش و تحلیل 
درباره پشت پرده های سیاسی و غیرسیاسی این واقعه و 
اینکه آمریکایی ها و شریک هایشان، چطور و با چه اهدافی 
این واقعه را رقم زدند خوانده و دیده اید. پس قرار نیست 
در این مطلب چیز چندان جدید و ناگفته و ناشنیده ای 
از راز و رمزها و یا معماهای 11 سپتامبر را بخوانید. یعنی 
اگر ماجرا را مرور می کنیم و یا راز و رمزها و معماهای 
این واقعه را بازگو می کنیم، هدفمان این است که درباره 
پیامدهای سیاسی و اقتصادی ماجرا حرف بزنیم. اینکه 
آیا آمریکایی ها در این نمایش دهشتناک به همه اهداف 
از پیش تعیین شده شان رسیدند؟ آیا آن ها 11 سپتامبر 
را با یک برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق رقم زده و به 
همه عواقب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... آن اندیشیده 

بودند؟

اقتصادمانچهمیشود؟#
هشــت روز پس از فرو ریختن برج هــای دوقلو، نماد 
امپراتوری ســرمایه داری، درست مثل امروز رئیس کل 
بانک مرکزی ایاالت متحده - آلن گریسپن- در جلسه 
مهمی حاضر می شود تا ابعاد و آثار حمله 11 سپتامبر 
برای اقتصاد آمریکا و پیش بینی ها و ر اه حل هایش را ارائه 
بدهد. او در کتابی که چند سال بعد به رشته تحریر در 
می آورد، ماجرای روزهای نخست این واقعه را این گونه 
شرح می دهد: »من بعدازظهر 11 سپتامبر ۲۰۰1 پس از 
حضور در نشست عادی بانکداران بین المللی در زوریخ، با 
پرواز 1۲8 سوئیس ایر به واشنگتن برمي گشتم... در حال 
رئیس گارد امنیتي من، آمد و کنار گوشم گفت: آقاي 
رئیس کل... خلبان می خواهد شما را ببیند... تعجب مرا 
که دید اضافه کرد شوخی نمی کنم... خلبان در کابین 
خود کامالً نگران به نظر می رسید. او به ما گفت حمله 
وحشتناکي علیه کشورمان انجام شده است... چندین 
هواپیما ربوده شــده که دو فرونــد آن به مرکز تجارت 
جهاني و یک فروند به پنتاگون برخورد کرده اند... ما در 
حال برگشت به زوریخ بودیم و او قصد نداشت دلیلش 
را براي دیگر مسافران بیان کند... آیا این حمالت شروع 
توطئه هاي وسیع تري بود؟ من نگران حال همکارانم در 
فدرال رزرو) بانک مرکزی( بودم... فدرال رزرو باید سریع 
به این بحران جواب می داد. این حمله - که از زمان پرل 
هاربر اولین حمله به خاک ایاالت متحده بود - کشور را 

به آشــوب می کشاند. شک داشتم که هدف ربایندگان 
هواپیمــا ایجاد اختالل اقتصادی و مالی از طریق ضربه 
زدن فیزیکی باشد... سؤالي که من باید روي آن متمرکز 
می شدم این بود که اقتصاد ما تا چه اندازه تخریب شده 
بود؟ اگر حمالت اضافي رخ مــی داد، تجارت و تعامل 
اقتصادی مختل می شــد، مردم از ترس خانه نشــین 
می شدند و... در این صورت شاهد یک بهمن بودیم که 

می توانست بدبختی های ما را چند برابر کند...«.

مشکالتتازه#
البته حدود 6 سال پیش، یعنی 13 سال پس از واقعه 11 
سپتامبر، ساختمان جدید مرکز تجارت جهانی افتتاح 
شده و کارمندان بخش های مختلف هم کار خودشان 
را در این ساختمان شروع کردند. این ساختمان با 1۰4 
طبقه و 541 متر بلندی، کماکان بلندترین آسمانخراش 
آمریکایی به حساب می آید که دقیقاً در قطعه زمینی که 

قبالً برج های دوقلو در آن قرار داشتند بنا شده است.
 البته خیلی از کارمندان و ساکنان این ساختمان یکی 
دو سال اول با شک و تردید وارد این مجموعه شده بودند 
و خیلی هاشان اعتقاد داشتند این ساختمان هم به زودی 
مورد حمله قرار خواهد گرفت. آن ها شاید حق داشتند 
چون بزرگ ترین نماد سرمایه داری در جهان غرب طی 
چند ساعت و با حمله چند هواپیما فرو ریخته بود، بیش از 
۲هزار و 9۰۰ نفر در آنجا جان باخته بودند و درست یکی 
دو ماه پس از ماجرا، حرف و حدیث ها درباره مشــکوک 
بودن ماجرا شــروع شــده بود و هنوز هم ادامه داشت. 
حضور نظامی آمریکایی ها در نقاط مختلف جهان به بهانه 
این حمالت افزایش یافته و هزینه زیادی را می طلبید و 
احساســات و افکار مردم جهان را علیه آمریکا بیشتر از 
پیش تحریک می کرد. آمار و ارقام اقتصادی نیز نشــان 
می داد، بزرگ ترین اقتصاد جهان پس از 11 سپتامبر نه 
تنها حال و روز بهتری پیدا نکرده و از مشکالتش کاسته 
نشده، بلکه با مشکالت تازه ای دست و پنجه نرم می کند.

تلیازآوار#
رئیس کل بانک مرکزی آمریکا با همه دلواپســی هایی 
که دارد، به دلیل شرایط امنیتی باالخره موفق می شود 
یک روز بعد و با هواپیمایی نظامی، خودش را به آمریکا 
برســاند. خلبان این هواپیمای نظامــی پیش از فرود، 
هواپیمــا را یکی دو بار باالی ســر برج های فروریخته 
می چرخاند تا جناب رئیس کل ببیند و باور کند که جز 

تلی از آوار و گرد و غبار چیزی از آن ها باقی نمانده است. 
»آلن گریسپن« اما به جز آوار به جای مانده، دود و گرد و 
غباری را به چشم می بیند که یقین دارد سال های سال 
فرونخواهد نشست و همچنان به چشم اقتصاد آمریکا و 
سیاستمدارانش خواهد رفت. او در این باره در خاطراتش 
می نویســد: »یک هفته پس از 11 سپتامبر، آنچه که 
اطالعات گرفته شده از مردم سراسر کشور به ما می گفت 
این بود که آن هــا خرید هر چیزي را جز خرید برخی 
مــواد لبني، تجهیزات امنیتي و بطري هاي آب معدني 
متوقف کرده بودند... هزینه هاي بیمه هم باال رفته بود، 
آمار مسافرت، تفریحات، هتل، گردشگري و...هم پایین 
آمده بود... کارخانه دیترویت به شــدت مشکل داشت، 
خودروسازی فورد مجبور به تعطیلی موقت پنج کارخانه 
خود شده بود...«. آلن گریسپن، مشاور اقتصادی رئیس 
جمهور، مســئوالن کنگره و دیگر مقام های آمریکایی، 
19 سال پیش، در عصر روز ۲9 شهریور)19 سپتامبر( 
باالخره مسّکن و مرهمی موقت برای زخم اقتصادی 11 
سپتامبر تجویز می کنند. مالیات ها را کاهش می دهند 
و بــرای جبرانش مجــوز می دهند کــه 1۰۰ میلیارد 
دالر یعنی معادل یک درصد تولید ســاالنه آمریکا به 
اقتصادشــان تزریق شود. اما آیا این اقدام می تواند جلو 

پیامدهای اقتصادی احتمالی سال های آینده را بگیرد؟

حالوروزامروزآمریکا#
خود آقای رئیس کل در یادداشــت هایش می نویسد، 
تصویب بســته کمکی 1۰۰ میلیاردی تا یک سال بعد 
طول کشید و توانست فقط کمی از مشکالت و شدت 
بحران بکاهد. اگرچه دست های پشت پرده سیاست در 
آمریکا، تا سال ها بعد به بهانه 11 سپتامبراهداف خود را 
در سراسر جهان پیش بردند، اما واقعیت این است که 
اقتصاد آمریکا به جز ضرر و زیان های فوری در سال های 
۲۰۰1 و ۲۰۰۲ کــه دامن بخش بیمه، گردشــگری، 
صنعــت و... را گرفت و به ســقوط ارزش دالر در برابر 
پول های دیگر منجر شــد، برخی بحران ها و زیان های 
سال بعد به خصوص ۲۰۰7، کاهش نرخ بهره و افزایش 
قیمت مسکن در سال ۲۰۰7 و بحران وال استریت در 
۲۰۰8 را نیز مدیون ماجرای 11 سپتامبر است. حتی 
برخــی اقتصاددانان به جز عوامل اقتصادی امروزی که 
وضعیت اقتصادی سال های اخیر  ایاالت متحده را رقم 
زده است، سیاست هایی که 11 سپتامبر را رقم زدند نیز 
از جمله عوامل مؤثر بر حال و روز امروز آمریکا می دانند. 

نفوذ در دل یک گروهک تروریستی
اطالعاتی«  »جنگ  قدس زندگی: 
در معنای امروزی اش احتماالً نباید 
بیشــتر از 5۰ سال قدمت داشته 
باشد. البته تا پیش از آن کشورهای 
مختلف برای پیشبرد اهدافشان از 
همدیگر »جاسوسی« می کردند، اما 
آن طور که متخصصان امور نظامی 
کمتر  اطالعاتی  جنگ  می گویند 
از نیم قرن اســت که در دنیا رایج 
شده است. آن ها می گویند در هر 
جنگی هــر نیرویی که بخواهد به 
پیروزی برسد باید فرایند اطالعات 
و عملیــات را رعایت کند. جنگ 
اطالعاتی در هر نبردی بسیار مهم 

است و به قطعیت می توان گفت اگر یک ارتش در زمینه اطالعاتی موفق عمل 
کند می تواند در زمینه عملیات هم به پیروزی برسد.

»اطالعات و عملیات« در دوران دفاع مقدس و همچنین مبارزه با ضدانقالب در 
سال های ابتدایی انقالب هم نقش کلیدی در موفقیت رزمندگان کشورمان ایفا 
کرد.باشگاه خبرنگاران به بهانه سالروز تولد یکی از سربازان گمنام سپاه که در 
سال های ابتدایی پس از انقالب در یکی از پیچیده ترین عملیات های اطالعاتی، 
در دل حزب دموکرات کردســتان نفوذ کرده بود، گزارش کوتاهی درباره او و 

اقداماتش منتشر کرده که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید:
شهید منوچهر رضایی زنگنه در استان کرمانشاه به دنیا آمد. پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی برای مبارزه علیه نظام شاهنشاهی به عضویت یک گروه ضربت 
درآمد. منوچهر قصه ما پس از پیروزی انقالب اســالمی وارد سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی شــد و از قضا با گوهرشناس آن روزهای سپاه شهید محمد 

بروجردی همکار شد.
 هنگامی که به دستور »هیئت ُحسن نیت« نیرو های انقالب و سپاه مجبور به 
ترک منطقه شدند، منوچهر به دستور و با هدایت شهید محمد بروجردی به 
داخل تشکیالت ضدانقالب )حزب دموکرات کردستان( نفوذ کرد و تا جایی 
پیش رفت که هدایت یکی از مراکز عملیاتی تیپ حزب دموکرات را به عهده 

گرفت و »سرپل« شد. 
نکته جالب این اســت که او پس از چندین ماه حضــور در حزب دموکرات 
توســط سپاه پاسداران دستگیر شــد؛ به گونه ای که وقتی منافقین به عامل 
شکست های پی در پی شان آگاه شدند، پیش از اقدامات آنان منوچهر رضایی 
از منطقه گریخت و خود را به نیرو های خودی رســاند. در آن زمان به علت 
داشتن کارت حزب توســط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر شد که شهید 
بروجردی با شنیدن خبر دستگیری او، در محل حاضر شد و شهید زنگنه را 
آزاد کرد. دموکرات و کوموله پس از پیوستن منوچهر رضایی به سپاه پاسداران 
از او خواستند که مجدد به تشکیالت آنان برگردد و حتی به او وعده دادند که 
بهترین امکانات را در کشور های اروپایی برای او فراهم کنند، ولی او قبول نکرد. 
آنجا بود که حزب دموکرات برای آوردن سر او جایزه تعیین کرد، برای هر کیلو 

وزن بدنش مبلغ ۲۰۰ هزار ریال در سال 1359!
منوچهر حتی به فرماندهی سقز هم رسید و تعداد قابل توجهی از سران حزب 

دموکرات را دستگیر کرد.
 رضایی زنگنه همچنین به همراه شــهید شیرودی و دیگر خلبانان هوانیروز 
حمالت شــدیدی را علیه ضدانقالب سازمان داد و موجب هالکت جمعی از 
آنان و وارد شــدن خسارت سنگینی به تجهیزات و اماکن آن ها شد.سرانجام 
مهر ســال 59 فرا رسید و شهید رضایی زنگنه به همراه چند تن از مأموران 
اطالعات برای دستگیری تعدادی از عناصر ضدانقالب حزب دموکرات عملیاتی 
را پایه ریزی می کنند. منوچهر در کمین نیروهای دشمن گرفتار می شود و پس 
از جنگ و گریزی طوالنی به وسیله تک تیرانداز دشمن مورد اصابت گلوله قرار 

می گیرد و به شهادت می رسد.

 مجازآباد
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ورزشورزش
خداداد نسبت به وضعیت تیم مشهدی هشدار داد

 خطرپشت  دروازه 
 »شهرخودرو«

اسناد و نامه های استقالل چگونه لو می رود؟

آبی ها، آتش زیرخاکستر

 گفت وگو با فرزاد خوشدست، کارگردان مستند »خط باریک قرمز«

حرف های مهم البه الی فیلم های سطحی گم می شوند

آژیر باید روشن باشد
خانه ام پرنور شده است. »شهرزاد خاتون« جان باز بی خبر آمده.

وســط حال و احوالیم که به کتاب توی دســتم اشــاره می برد و می پرسد: چه 
می خوانی؟ می گویم: »یادداشت های شیطان«.

تلخند می زند.کتاب را می گذارم کنار و منتظرم »مادربزرگ درون« مثل همیشه 
دست به کار شود و زندگی ام را بتکاند و استادتر از هر استادی برود روی صحنه. 
منتظرم بتابد به جانم. منتظرم غذاها و قصه ها و مهربانی هایش را قطار کند برایم. 
راه و چاه بگوید. با زبان اختصاصی خودش نازونوازشــم کند. اما برخالف دفعات 

پیشین، او فقط عینکش را با گوشه چارقدش پاک می کند.
 می دانم قلق ظهرگاهی اش، چای دارچین است و باید دست به دامان آن اکسیر 
قهوه ای بشوم. پا می شوم هول هولکی دم می کنم و با دو استکان برمی گردم ور 

دلش. نمی توانم ماِت چهره چروک باصفایش نشوم.
عطــر چوب کار خودش را می کند انگار. اســتکان کمرباریــک را می برد تا زیر 
بینی اش و باعشق می گوید: نبخشیدن نداریم... کینه بازی قدغن... خدا بنده بد را 
خوش ندارد... دل را سیاه می کند تنفر.بی خبر از همه جا فقط نگاهش می کنم.

ادامه می دهد: خوب ها، دعا می کنند، صبورند، ابداً ســراغ تالفی و شــیطانیت 
نمی روند. نکته هم همین جاست. خوب ها و به دردبخورها فرق دارند. دست و عقل 
و دلشــان، خوب است.  می گویم: اتفاقی افتاده؟ می گوید: بله ننه جان... افتاده... 
همین شما، مگر دو روز گذشته صدای تلویزیونت را نگذاشتی هشتاد که همسایه 
بی مالحظه ات را بچزانی؟ غافل از اینکه همان اندازه همسایه بی مالحظه ای بودی 
برای بقیه... مگر به رفیقی که گفت همسرش خائن است و حاال پرونده طالق باز 
کرده توی دادگاه، عرض نکردی کارت اشــتباه نیست؟... مگر عمه خانوم تلفنی 
تعریــف نکرد برایت که به همکارش گفته از یک قرانــی ارثت کوتاه نیا. حرِف 
علف بیابان که وسط نیست، پای پول است. شما تأییدش نکردی؟... مگر خانوم 
نظافتچی از آزار خانواده شوهرش، پیشت نگفت و نگفت و تو به جای میانداری 
و محبت، غمگین نگاهش نکردی و برایش روان شناس اشتباهی نشدی؟... مگر...

نمی مانم. ســرافکنده بلند می شوم. از دست اشتباهات خودم نمی دانم کجا فرار 
کنم. باورم نمی شود این ها که می گوید من ام. شهرزاد خاتون جان، درست خودم 
را برایم برمال کرده. خودی که 1۰۰ ســال دیگر به تنهایی عمراً می فهمیدم من 
باشم. مادربزرگ پشت بندش می گوید: درست است که آدمیزاد کامل و مطلق و 
معصوم نیست! جایزالخطاست! اشتباه کن و توبه کن است! اما باید آژیرش روشن 

باشد، عزیزکم...
پی نوشت: »یادداشت های شــیطان« را برمی گردانم توی کتابخانه و اینترنتی 

سفارش کتاب می دهم. قصد کرده ام »مصاحبه با فرشتگان بزرگ« را بخوانم.

»گرت بیل« در آستانه نهایی کردن بازگشت به »تاتنهام«

 مسلسل »ولزی«
 در دست »مورینیو«

آن روزها

روزمره  نگاری

جهانبخش در گفت و گو با قدس:جهانبخش در گفت و گو با قدس:

وقتوقت
عقبنشینیعقبنشینی
نیستنیست،،بایدباید

درلیگدرلیگ
جزیرهبمانمجزیرهبمانم

رقیه توسلی

 نگاهی به برخی پیامدهای منفی اقتصادی 
واقعه 11 سپتامبر برای ایاالت متحده

عاقبتخودزنیعاقبتخودزنی
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ورزش: درخشش علیرضا جهانبخش به فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر انگلیس هم کشیده شد. دو ماه 
قبل از قول علیرضا نوشــته بودیم می خواهم در لیگ 
جزیره بمانم و همچنان به گلزنی ادامه دهم. خواب های 
ملی پوش فوتبال ایران اما خیلی زود تعبیر شــد و او 
دوباره در نقش گلزنی ماهــر در لیگ جزیره قد علم 
کرد. به نظر می رسد علیرضا به خوبی توانسته مچ پاتر، 
سرمربی برایتون را بخواباند. آیا علیرضا باز هم به گلزنی 

ادامه می دهد؟

قبل از اینکه فصل جدید لیگ جزیره آغاز #
شود صحبت از جدایی تو و بازگشت به لیگ 

هلند بود. اما ماندی و دوباره گل زدی
به شما گفته بودم برخالف مطالبی که نوشته می شود 
انگیزه ای برای جدایی ندارم. من حتی یک سال دیگر 
با برایتــون قرارداد دارم و می خواهم فصل بعد در این 
باشگاه باشم. من درخودم می بینم همچنان مهره ای 
مؤثر و گلزن در تیمم باشم برای همین ماندم و تالش 
کردم دوباره گل بزنم. من جنگیدن را دوست دارم. االن 
وقت عقب نشینی نیســت. باید در لیگ جزیره بمانم.

بازی با بورنموث چطور بود؟#
یــک بازی یکطرفــه و کامالً جذاب و شــاداب برای 
بازیکنان برایتون. ما دراین بازی چهار گل زدیم. تجربه 

شیرینی بود.

یک گل زدی و یک پاس گل دادی#
ببینید روزی که من با برایتون قرارداد بستم به خوبی 
می دانســتم که با چه فضایی مواجه هســتم. اما من 
بازیکنی نبودم که تجربه فوتبال اروپا را نداشته باشم. 
من در لیگ هلند بازیکن با سابقه ای بودم و فضا را تا 
حد زیادی می شــناختم. برای بازیکنی که از آسیا به 
اروپا می رود تطبیق پذیری قدری دشوار است اما من 
در هلند به خوبی آبدیده شده بودم. فوتبال هلند دشوار 
اســت اما طبیعتاً این دشواری در لیگ جزیره خیلی 
بیشتر است که تجربه بازی در هلند به من کمک کرد 
در برایتون دوام بیاورم. من در روزهای اول بازی برای 
برایتون مشکالتی داشتم اما پا پس نکشیدم و تالش 
کردم بهترین نتیجه ممکن را بدســت آورم. این طور 

می خواهم به شــما بگویم که ســال اول حضورم در 
برایتون برای من ســال بدست آوردن تجربه بود. این 

فصل هرچه آموختم را باید در زمین نشان دهم.

یعنی دیگر آن دغدغه ها در ذهن تو نیست؟#
نه، من هیچ دغدغه ای ندارم. هرگاه خواستند می روم 
داخــل زمین و با همه وجودم بــازی می کنم وهرگاه 
نخواســتند روی نیمکت می نشینم و منتظر فرصت 
می مانم. می بینید که من کمتر فرصتی را در ترکیب 
برایتون از دســت می دهم و همواره سعی می کنم از 
موقعیت هایی که در اختیارم قرار می گیرد نهایت بهره 

را ببرم تا سرمربی هم از من راضی باشد. 

درباره صحنه  گلی که خلق کردی بگو#
خب، یک لحظه دیدم دروازه بان شرایط متعادلی ندارد 
و تصمیم گرفتم شــوت بزنم. این کار را با چشــم باز 
انجام دادم و خوشبختانه توپ همان جایی رفت که من 
منتظرش بودم. می  خواستم گل زیرطاقی بزنم همان 

شد که می خواستم.

خوشحالی؟#
خیلی زیاد و انگیزه گرفتــم که در بازی های بعد هم 

گل بزنم.

 توهمواره گل های جذابی به ثمر #
می رسانی. این نشان می دهد ظرفیت بسیار 

باالیی برای رشد در لیگ جزیره داری.
در لیگ انگلیس بازیکن باید در هر بازی به روز باشد. 
یک لحظه غفلت موجب می شود جایت را بگیرند. یعنی 
باید هر روز در آمادگی 100 درصدی باشی. این فاکتور 
اگر رعایت شــود یک بازیکــن در لیگ جزیره موفق 
می شــود. به خصوص بازیکنانی از دسته من که باید 
بیشتر تالش کنند چون ذهنیت ها درباره یک بازیکن 
آسیایی طور دیگری است و باید 100 برابر تالش کند.

فکرمی کنی جایگاهت ثابت شود؟#
تــالش می کنم همین اتفاق رخ دهد. همیشــه یک 
بازیکن برای فیکس شدن در ترکیب اصلی می جنگد. 

من هم همین طورم.

جهانبخش در گفت و گو با قدس:

وقت عقب نشینی نیست،باید درلیـگ

ضرر مالی هنگفت یوونتوس با فسخ قرارداد ایگواین
ورزش:باشــگاه یوونتوس به صورت رسمی از فسخ قراردادش با گونزالو ایگواین بر 
اساس توافق دو جانبه خبر داد. فسخ قرارداد این مهاجم آرژانتینی که یک سال دیگر 
با بانوی پیر قرارداد داشت برای این تیم ضرری 18.3 میلیون یورویی داشته است. او 
چندی پیش برای فسخ قراردادش با یووه به توافق رسیده بود که به موجب آن قرار 
شده این تیم نیمی از حقوق فصل آخر قراردادش که 4 میلیون یورو بود را بپردازد. 
به این ترتیب یوونتوس بازیکنی که سال 2016 در ازای 90 میلیون یورو از ناپولی 

خرید را با ضرر مالی قابل توجهی واگذار کرد.

امضاهای الزم برای برکناری رئیس بارسلونا به حدنصاب رسید
ورزش:تالش مخالفان خوسپ ماریا بارتومئو نتیجه داده و امکان دارد که او قبل از 
فرا رسیدن پایان دوران ریاستش مجبور به ترک نیوکمپ شود. با توجه به ناکامی های 
فصل اخیر بارسلونا و درخواست لیونل مسی برای جدایی، بسیاری از اعضای باشگاه 
خواهان پایان هرچه زودتر دوران کاری رئیس باشــگاه بودند اما آن ها برای محقق 
کردن هدفشان باید از 16 هزار و 520 تن از اعضا امضا می گرفتند تا جلسه ای برای 
استیضاح بارتومئو برگزار شود. اکنون یک گروه از اعضای باشگاه با عنوان »فراتر از 

یک جنبش« موفق شده که 20 هزار و 687 رأی جمع کند.

برنات، رباط صلیبی پاره کرد
ورزش: خوان برنات که در برتری چهارشــنبه شب پاری سن ژرمن مقابل متس در 
دیداری معوقه از هفته اول رقابت های لوشامپیونه فرانسه از ناحیه زانوی چپ مصدوم 
شــد، برای مدت طوالنی خانه نشین خواهد بود. باشگاه پاریسی با انتشار بیانیه ای 
رسمی اعالم کرد این مدافع اسپانیایی از ناحیه رباط صلیبی زانوی چپ خود دچار 
پارگی شده است. برنات 27 ساله حداقل در حدود 6 ماه به دور از میادین خواهد بود. 
خوان برنات که تابســتان 2018 با قراردادی سه ساله از بایرن مونیخ به پی اس جی 

پیوست، حاال انتظار نمی رود زودتر از ماه مارس 2021 به شرایط بازی برسد.

پوچتینو: مربیگری رئال رؤیای من است
ورزش: سرمربی سابق تیم فوتبال تاتنهام می گوید: یکی از آرزوهایش 

تمرین دادن پرافتخارترین تیم فوتبال باشــگاهی جهان است و اینکه از 
آبی و اناری ها پیشنهاد کار نداشته است. 

مائوریسیو پوچتینو می گوید: »نمی دانم که آیا هرگز خواهم توانست رئال مادرید 
را هدایت کنم یا نه اما این کار رؤیای من است. رئال مادرید اگر بهترین باشگاه 
دنیا نباشــد، یکی از بهترین هاست. هر کسی رؤیاهای خودش را دارد و این هم 

رؤیای من است. 

سینا حسینی: استقالل این روزها چنان اسیر شایعه های 
طاقت فرسا شده که به راحتی نمی توان توقع داشت این 
باشگاه به ســاحل آرامش نزدیک شود. پس از پایان تلخ 
سناریو بازگشت استراماچونی به استقالل و شکست قابل 
پیش بینی احمد سعادتمند، حاال مخالفان وی به دنبال 
افزایش فشــار به مدیرعامل هســتند تا با کناره گیری از 
سمت خود مسئولیت هدایت باشــگاه را به فرد دیگری 
واگذار کند اما در این بین بیشترین لطمه به تیم فوتبال 
این باشــگاه وارد می شــود! تا حدی که ممکن است با 
افزایــش تنش ها آبی های پایتخت وداعــی زودهنگام با 

رقابت های آسیایی داشته باشند!

جدایی چشمی؟#
این روزها اخبار عجیب و غریبی در رسانه های خبری منتشر 
می شــود که تمرکز تیم نامجومطلق را به کلی دگرگون 
می کند. مثالً خبرگزاری الکاس قطر مدعی شد این بازیکن 
به تیم ام صالل قطر پیوسته است اما خیلی زود این خبر 
توسط چشمی در سایت باشگاه تکذیب شد اما منابع خبری 
مدعی شدند یک ایجنت رسمی از هفته ها پیش به دنبال 
حضور وی در این باشگاه قطری بوده است و بعید نیست پس 
از بازی های لیگ قهرمانان چشــمی از استقالل جدا شود.

تهدید شیخ#
انتشــار نامه اولتیماتوم شــیخ دیاباته خطاب به مدیران 
استقالل شوک بزرگی بود. شــیخ که پیش از این برای 
دریافت مطالباتش به مسئوالن استقالل هشدار داده بود 
طی نامه ای خواستار پرداخت مطالباتش شده بود تا مانع 
از فسخ یکطرفه اش با استقالل شود، البته این نامه شیخ 
مربوط به 15 روز پیش بود ولی در اتفاقی عجیب این نامه 

در آستانه بازی با الشرطه قطر منتشر شد!

خط و نشان میلیچ#
 هنوز دغدغه و نگرانی هواداران تمام نشــده بود که برخی 
سایت های خبری در اقدامی بحث برانگیز درخواست میلیچ 
مبنی بر پرداخت مطالباتش را مطرح کردند که این خبر 
مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه او حداقل دو هفته قبل 
این مســئله را اعالم کرده بود که مسئوالن باشگاه در این 
مدت مبلغی از مطالبات وی را به حسابش واریز کرده بودند!

کریمی قطر نرفت#
اما این پایان ماجرا نبود، اخبار نگران کننده استقالل در 
آخرین روز هفته با مشکل خروجی علی کریمی به دلیل 
نداشتن روادید کامل شد، علی کریمی پس از مالقات با 
سعادتمند پذیرفت که استقالل را در آسیا همراهی کند، 
وقتی بنا شــد به قطر سفر کند متوجه شد ویزا ندارد به 
همین دلیل او از تهران خارج نشــد تا شانس حضور در 
نخستین بازی اســتقالل در این مرحله را تا حدودی از 
دست بدهد البته مســئوالن باشگاه در تالش اند مشکل 

روادید او را برطرف کنند.

افشاگری ها شبانه#
در ایــن میان امــا نکته قابل بحــث و پیگیری ماجرای 
تکراری انتشار اسناد و مدارک محرمانه باشگاه استقالل در 
رسانه های خبری بود. به نظر می آید روند افشای مدارک 
و اسناد باشگاه همچنان ادامه دارد. به نظر می آید وضعیت 
کنونی باشگاه استقالل همانند آتش زیر خاکستر است که 
با یک وزش باد این آتش زبانه خواهد گرفت و به کلی همه 

چیز را دگرگون خواهد ساخت.

امین  غالم نژاد: تیم فوتبال شــهرخودرو با شکست در 
دومین دیدار مقابل الشــباب االهلــی آب یخی بر روی 
ســر تمام هواداران خود ریخت و با حذف تحقیرآمیز از 
رقابت های جام باشگاه های آسیا خاطره ای تلخ از خود بر 
جای گذاشت. این تیم که در پلی آف همین رقابت ها موفق 
شده بود درخشان ظاهر شود در رقابت های گروهی تا این 
جای کار از چهار بازی خود صفر امتیاز بدســت آورده و 
تأسفبار اینکه در طول 360 دقیقه بازی حتی یک گل هم 
به ثمر نرسانده است. در واقع این تیم با وجود کادرفنی 
پرســتاره خود! در حال حاضر زنگ تفریح این رقابت ها 
شده است و دســت از پا درازتر باید به خانه برگردد. در 
واقع نه سرآسیایی و نه بختیاری زاده و رحمتی هیچ کدام 
نتوانستند تأثیر مثبتی در این تیم خوش ترکیب بگذارند. 
تیم مشهدی با بختیاری زاده سهمیه سال بعد را از دست 

داد و با رحمتی در آسیا مایه شرمساری شد. 

واقعیت های تلخ#
آنچه واقعیت دارد این است هیچ کسی از تیم شهرخودرو 
توقع معجزه ندارد. تیمی که برای نخستین بار در تاریخ 
فوتبال مشهد به آسیا رسیده و توسط بخش خصوصی 
اداره می شــود بی گمان زورش به تیم های متمول عربی 
نمی رسد و شــگفتی هم خلق نخواهد کرد. با این حال 
انتظار این اســت این تیــم الاقل از نظر شــکل بازی 
نمایشی جذاب بروز دهد و در حالی که در آستانه حذف 
قراردارد خودش را به آب و آتش بزند. دو بازی که از تیم 
رحمتی دیدیم هیچ بیننده ای را به وجد نیاورد و سراسر 

بی برنامگی و دفاع بود. 

فقط دو موقعیت و دیگر هیچ#
در طول 180 دقیقه اخیر در مجوع دو موقعیت خطرناک 
از سوی شهرخودرویی ها ایجاد شد. در خط دفاع  و خط 
میانی هیچ اثری از خالقیت و جسارت دیده نشد. این تیم 
با همین سروشــکل و روش قطعاً در لیگ برتر به جایی 
نخواهد رسید. شهرخودرو اگرچه از نظر ترکیب 11 نفره 
جمع و جور به نظر می رسد اما روی نیمکت ضعف های 

فاحشی دارد و ستاره های مؤثری را از دست داده است.

هشدار خداداد#
آن ها حتی در جذب نفرات جدید مهندســی شده عمل 
نکرده اند. مثالً خداداد حرف خوبی می زند» من به رحمتی 
گفتم که این بازیکنانی که تو در حال جذبشــان هستی 
ممکن اســت از نظر خودت بازیکنانی باشند که بتوانند 
به تو کمک کنند اما انتظار از شهرخودرو در شهر مشهد 
باالست. شهرخودرو خیلی از بازیکنان باارزش خودش را از 
دست داده و این موضوع در روند تیم بسیار تأثیرگذار است. 
کار رحمتی با توجه به بازیکنان جدید خیلی سخت است«.

پایان رفیق بازی؟#
رقابت های آسیایی با بدترین خاطرات ممکن تمام شد. 
انتظار این اســت مالک این تیم از اتفاقات اخیر و رفیق 
بازی های نافرجام درس گرفته باشــد و ســرمایه مادی 
خودش و معنوی مردم مشهد را بازیچه مشاوره های غلط 
و عالیق رنگی ننماید. تصمیمــات دورهمی در فوتبال 
حرفه ای امــروز جایگاهی ندارد و ســبب بر باد رفتن 

سرمایه ها می شود.

اسناد و نامه های استقالل چگونه لو می رود؟

آبی ها، آتش زیرخاکستر
خداداد نسبت به وضعیت تیم مشهدی هشدار داد

خطرپشت  دروازه  »شهرخودرو« 

»گرت بیل« در آستانه نهایی کردن بازگشت به »تاتنهام«

مسلسل »ولزی« در دست »مورینیو«
امیرمحمد سلطان پور: تاتنهام تنها یک قدم تا نهایی کردن 
انتقال گرت بیل به این باشــگاه نزدیک فاصله دارد و بر طبق 
گفته منابع خبری این ســتاره ولزی تست های پزشکی خود 
را پشت سر گذاشته است. اما چندین سؤال در خصوص این 
ترانسفر وجود دارد که تالش داریم در زیر به آن ها پاسخ دهیم:

بیل در کجای ترکیب کنونی تاتنهام قرار می گیرد؟#
گرت بیل بیشــتر موفقیت های خــود در زمین فوتبال را در 
وینگ راســت بدســت آورده و با وجود آن شعار معروفی که 
هواداران تاتنهام در زمان حضور او در لندن خطاب به سرمربی 
وقت یعنی هری ردنپ می دادند که وی را در سمت چپ بازی 
بده، اما باز هم پیش بینی می شود که او را در این پست در تیم 
مورینیــو ببینیم. بیل در خزان دوران فوتبال خود قرار دارد و 
احتماالً بسیار کمتر از گذشته فرارهای انفجاری از جناحینش 
را شاهد باشــیم، او هنوز این توانایی را احتماالً بیشتر از هر 
بازیکن دیگری دارد که از جناح راســت بــه داخل بزند و با 
شــوت های مرگبار پای چپ قدرتمنــدش دروازه حریفان را 
تهدید کند. بیل در آخرین فصلی که در تاتنهام حضور داشت 
9 گل با شوت های خارج از محوطه جریمه به ثمر رساند که 
در آن فصل دو بازیکنی که نزدیک ترین فاصله با او بودند روی 
هــم این تعداد گل از بیرون محوطه نداشــتند و از آن زمان 
هیچ بازیکنی نتوانسته این رکورد را جابه جا کند. مورینیو به 
بازیکنی در جناح راست خود نیاز دارد که خیلی زود برایش 
امتیاز جذب کند. با اینکه لوکاس مورا هنوز چهره ای محبوب 

است و هیچ کس خاطره آن شب در نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
و گل اش بــه آژاکس را فراموش نکرده، اما به تازگی از لحاظ 
گلزنی به شدت دچار مشکل شده است. با اینکه گفته می شود 
تاتنهام به جز بیــل، به دنبال خرید مهاجمی دیگر می گردد 
اما این را نباید فرامــوش کنیم که حتی اگر مهاجم دیگری 
نیاید، بیل می تواند به عنوان مهاجم نوک، در زمانی که شاید 
هری کین دوباره مصدوم شــود جــای او را پر کند. او حتی 
می تواند در فصول آینده در صورت افت چشــمگیر سرعت، 
به خاطرتوانایی های باال در شوت زنی و همین طور شم گلزنی 
چشمگیر، مثل کریســتیانو رونالدو تغییر پست دهد و یک 

مهاجم نوک کالسیک شود.

آیا بیل هنوز توانایی های سابق را دارد؟#
یکی از دغدغه هایی که درباره بازگشــت گرت بیل به تاتنهام 
مطرح می شود این است که آیا او همان توانایی هایی که سبب 
شکستن رکورد ترانسفر تاریخ شــد و وی را در سال 2013 

راهی سانتیاگو برنابئو کرد را دارد یا نه؟
او از آن زمان هیچ وقت نتوانســته بیشتر از 75 درصد فصل 
اللیگا را در زمین حضور داشــته باشد؛ که دلیلش بیشتر به 
خاطر مصدومیت و به تازگی به خاطر عدم عالقه زیدان به او 
بوده است. این اوضاع هر سال برای وی بدتر شده تا جایی که 
فصل پیش تنها 31 درصد دقایق فصل را بازی کرد که بدترین 
آمار دوران فوتبالش بود. اگر همه آمارهای بیل را مدنظر قرار 
دهیم اوضاع برای او نسبت به گذشته و اوج فوتبالش در فصل 

16-2015 در سرازیری بوده و فصل پیش به پایین ترین حد 
رسیده اســت. البته در همین فصل فاجعه بار بیل نسبت به 
دقایقی که در زمین بوده، یکی از بهترین آمارها از حیث لمس 
توپ در محوطه جریمه حریف و بردن نبردهای هوایی را ثبت 
کرده است. یکی از آمارهایی که از زمان رفتن به رئال در مورد 
او دچار افت فاحشی نسبت به زمان حضورش در تاتنهام شده، 
ضعــف در باز پس گرفتن توپ از حریفان بوده که با توجه به 
شناختی که از سبک بازی تیم های مورینیو داریم باید آن را 

دوباره بهبود ببخشد.

آیا رئال به دالیل اقتصادی تسلیم شد؟#
رئال برای خرید بیل در ســال 2013 مبلغ 86 میلیون پوند 
هزینه کــرد که گران ترین خرید تاریخ در آن زمان بود. اما با 
وجود گذشت هفت سال هنوز این وینگر ولزی هزینه سنگینی 
روی دست مسئوالن این باشگاه می گذاشت. او در سال 2016 

قرارداد6 ســاله جدیدی با کهکشانی ها امضا کرد که حقوق 
هفتگــی 500 هزار پوند را برایش بــه ارمغان آورد. به خاطر 
همین حقوق باال و اینکه باشگاه دیگری حاضر نبود آن را تقبل 
کند، انتقال بیل به تیم دیگری امکان پذیر به نظر نمی رسید 
اما اکنون توافقی بین دو باشگاه رئال و تاتنهام صورت گرفته 
که پرداخت این حقوق تقسیم گردد و بیل به صورت قرضی 
به لندن بیاید. اما با وجود اینکه به نظر می رســد رئال نیمی 
از حقوق بیل را بدهــد، اما حقوقی که تاتنهام به او پرداخت 
خواهد کرد، باز هم وی را به بازیکنی با بیشترین درآمد بین 
بازیکنان اسپرز باالتر از هری کین و اندومبله )که هر دو حدود 
200 هزار پوند دریافت می کنند( تبدیل خواهد کرد. با توجه 
به اینکه دو ســال از قرارداد بیل با رئال باقی مانده تاتنهام به 
احتمال زیاد قرض یکساله را مدنظر خواهد داد اما باید دید چه 
بندهایی برای خرید احتمالی وی )اگر تاتنهام از او راضی باشد( 

در قراردادش پیش بینی خواهد شد.

هافبک اسپانیایی و موفق تیم بایرن مونیخ پس از قطعی 
شدن خروجش از این تیم با انتشار یک کلیپ خاطره انگیز 
و نامه ای احساســی برای هــواداران، از آن ها خداحافظی 
کرد. تیاگو آلکانتارا که گفته می شود به زودی قراردادش 
با تیم لیورپول نهایی خواهد شد از خاطرات زیبای خود با 
باواریایی هــا گفته و قهرمانی در لیگ قهرمانان را بهترین 
خاطره برای خود در بستن این فصل فوق العاده از دوران 

فوتبالش لقب داده است.

باشــگاه وولورهمپتون در حالی از لباس ســوم خود برای فصل 
جاری رونمایی کرد که رنگ و طرح این لباس سوژه شبکه های 
اجتماعی شــده اســت. شــاکله اصلی تیم وولور که به تازگی 
موفقیت های خوبی را در فوتبال داشته، بازیکنان پرتغالی تشکیل 
می دهد به گونه ای که 9 بازیکن این تیم اهل این کشور هستند. 
انتخاب رنگ عنابی و سبز برای لباس سوم این تیم که به شدت 
شــبیه به لباس تیم ملی پرتغال اســت واکنش های زیادی را به 

وجود آورده است.

وولورهمپتونتیاگو آلکانتارا
اسطوره فرانسوی باشــگاه منچستریونایتد به شکلی جالب 
توجه در صفحه اینستاگرام خود به رونمایی از امتیازهایش در 
بخش اسطوره های بازی رایانه ای فیفا 21 واکنش نشان داد. 
اریک کانتونا که در بین هواداران شیاطین سرخ به »پادشاه« 
مشهور است و امتیاز عالی 93 از 100 را در بازی جدید فیفا 
به خود اختصاص داده، در حالی که روی صندلی اشرافی و با 
تاجی روی سر در زمین چمن دیده می شود، به هوادارانش در 

ورود به »قلمرو پادشاهی اش« خوشامد گفت!

ســتاره پرتغالی منچستریونایتد به انتخابش به عنوان بهترین 
بازیکن فصل 2019/20 این باشــگاه توسط هواداران واکنش 
نشان داد. برونو فرناندز که نیم فصل گذشته به اولدترافورد آمد 
اما از آن زمان با گلزنی ها و پاس گل های فراوانش از اصلی ترین 
عوامل کسب سهمیه اروپا برای این تیم بود، پس از انتخاب به 
عنوان بهترین بازیکن فصل و دریافت جایزه ســرمت بازبی، از 
هواداران به خاطر رأی به او تشــکر کرده و کسب این جایزه را 

افتخارآمیز لقب داده است.

برونو فرناندزاریک کانتونا

ضد  حمله

اعتراض سرخ ها به حذف نام خلیج فارس 
ورزش: پس از اقدام غیر اخالقی کنفدراســیون فوتبال آســیا در روز 
گذشته مبنی بر حذف نام خلیج فارس در مصاحبه حمید مطهری مربی 
سرخپوشان در نشست خبری فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس در 
 AFC دو نامه جداگانه خواستار تغییر و اصالح این مصاحبه در سایت
شدند. در همین راستا، امروز افشین پیروانی مدیر تیم پرسپولیس به 
صورت جداگانه در پی انتقادهای زیــاد هواداران در فضای مجازی به 
خصوص توییتر نسبت به این اقدام زشت AFC  در ایمیلی به مسئوالن 
این سازمان خواستار اصالح هر چه زودتر این مصاحبه و بازگرداندن نام 

خلیج فارس در آن شد.

نخستین ملی پوش اسکوچیچ لو رفت
ورزش: ســایت باشــگاه آ.اک آتن یونان در خبری مدعی شد کریم 
انصاری فرد، مهاجم این تیم بــرای حضور در اردوی تیم ملی فوتبال 
ایران که قرار است در آن دو بازی تدارکاتی انجام شود دعوت شده است. 
این خبر در حالی منتشر شد که فعالً خبری از سوی فدراسیون فوتبال 
یا سرمربی تیم ملی درباره زمان دقیق آغاز اردوهای تیم ملی و نفرات 

دعوت شده اعالم نشده است.

موفقیت قدوس در تست های پزشکی برنتفورد 
ورزش:سامان قدوس، هافبک ایرانی پس از کش وقوس های فراوان از 
باشگاه آمیان فرانسه جدا شد. یکی از تیم هایی که خواهان قدوس بود 

برنتفورد تیم دسته یکی لیگ انگلیس بود.
قدوس پس از چند دور مذاکره با مســئوالن این باشگاه انگلیسی برای 
پیوســتن به این تیم با آن ها به توافق رســید و او تست های پزشکی 
برنتفورد را با موفقیت پشــت سرگذاشت. با این شرایط در صورتی که 
اتفاق خاصی رخ ندهد به زودی قدوس رســماً به این باشگاه انگلیسی 

می پیوندد. 

شجاعیان: خوشحالم پس از  مدت ها می توانم 
بازی کنم

ورزش: بعد از کش و قوس های فراوان مسئوالن استقالل موفق شدند 
کارت بازی داریوش شــجاعیان را از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت 
کننــد و این بازیکن می تواند بعد از حدود یک ســال با پیراهن آبی ها 
به میدان برود. شــجاعیان درباره وضعیتش بیان کرد: خوشحالم پس 
از مدت ها کارت بازی ام صادر شــد و می توانم بعد از حدود یک سال به 
تیمم کمک کنم. امیدوارم بتوانم برای استقالل مثمرثمر باشم. شجاعیان 
درباره شانس صعود استقالل تأکید کرد: امیدوارم بتوانیم نام استقالل 

و ایران عزیزمان را سربلند کنیم و موفقیت های خوبی بدست آوریم.

منشا یک فصل دیگر در فوتبال ایران
ورزش: در ادامه فعالیت نقل و انتقاالت گل گهر، مســئوالن این تیم 
با گادوین منشــا برای تداوم همکاری به توافق رسیدند و این مهاجم 
نیجریه ای یک فصل دیگر برای ســیرجانی ها توپ خواهد زد. او سابقه 

بازی در استقالل و پرسپولیس و پیکان را در کارنامه دارد.

نوازی: داشته های ما همین جوانان بودند
ورزش: مربی تیم فوتبال شهرخودرو معتقد است: شباب االهلی از تنها 

فرصتی که بدست آورد، به گل رسید و موجب شکست آن ها شد.
محمد نوازی در نشســت خبری پس از شکســت شهرخودرو مقابل 
شــباب االهلی در نشســت خبری گفت: نمایش خوبی در بازی امروز 
ارائه دادیم و واقعیت این است تمام داشته های ما همین بازیکنان جوان 
بودند. او ادامه داد: نتوانستیم از بازیکنانی که در نقل و انتقاالت جذب 
کرده بودیم استفاده کنیم و مشکل خیلی بزرگی برای ما به وجود آمد 
ولی نمی توانستیم به بازی های لیگ قهرمانان نیاییم چراکه مشکالت 

دیگری برای ما اتفاق می افتاد.

ادعای پرسپولیس؛ پنجره نقل وانتقاالتی هنوز 
باز است

ورزش:پس از اینکه باشگاه پرسپولیس نتوانست در فرصت تعیین شده 
یعنی 11 سپتامبر )21 شهریور( مطالبات برانکو ایوانکوویچ را بپردازد 
همه منتظر بودند بر اساس تهدید فیفا، پنجره نقل وانتقاالتی پرسپولیس  
بسته شود. اما مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس ضمن عذرخواهی 
از هواداران پرســپولیس دربــاره پرونده برانکو اظهار کرد: براســاس 
اســتعالمی که انجام دادیم، تا این لحظه نامه ای از ســوی فیفا مبنی 
بر بســته شدن پنجره نقل وانتقاالتی پرسپولیس  به فدراسیون فوتبال 
و باشگاه ارسال نشده بنابراین پنجره نقل وانتقاالتی پرسپولیس  به طور 

رسمی فعالً بسته نشده و ما منتظر تصمیم فیفا هستیم.

فهرست خریدهای منصوریان در تراکتور
ورزش: علیرضا منصوریان پس از انتخابش به عنوان سرمربی جدید تیم 
فوتبال تراکتور درصدد بســتن تیمی پرقدرت برای فصل جدید است. 
این مربی از مدیران باشگاه تراکتور درخواست کرده شجاعی، دژاگه و 

حاج صفی سه کاپیتان تیم ملی را برای فصل بعد حفظ کنند.
منصوریان درصدد جذب یک دروازه بان است و در این بین خواهان جذب 
سیدحسین حسینی سنگربان اســتقالل شده است. این مربی نگران 
وضعیت خط دفاعی و هافبک تیمش است. منصوریان از باشگاه خواسته 
تحت هر شرایطی رضا اسدی را حفظ کنند و در شرایطی است که این 
بازیکن قرار است برای عقد قرارداد با السک اتریش هفته آینده راهی این 
کشور شود.ایمان سلیمی دیگر بازیکن تراکتور هم پیشنهاد اروپایی دارد 
ولی منصوریان موافق جدایی این بازیکن نیست. سرمربی تراکتور برای 
تقویت خط دفاعی تیمش روی آرمین سهرابیان نظر دارد و مدافع فصل 
گذشته سایپا در تیررس منصوریان قرار گرفته است. هادی محمدی دیگر 
بازیکنی است که مدنظر سرمربی جدید سرخپوشان تبریزی قرار دارد.

 نعمتی: آن هایی که توهین می کنند
 هوادار شهرخودرو نیستند

ورزش: مدافع تیم فوتبال شهرخودرو مشهد می گوید: قطر به عنوان 
میزبان تجمیعی لیگ قهرمانان آسیا شرایط خوبی را برای آن ها فراهم 
نکرده اســت.علی نعمتی در خصوص شکست یک بر صفر تیم فوتبال 
شهرخودرو مشهد برابر شباب االهلی امارات گفت: مسابقات باقیمانده 
برای ما تشــریفاتی شــده و این موضوع برای شهرخودرو اصالً جالب 
نیست. شــاید برخی تصور کنند دنبال بهانه هســتم ولی واقعاً اینجا 
شــرایط خوبی نداریم. شرایط تغذیه اصالً باب میل بازیکنان نیست و 
این مسائل برای ما اذیت کننده است. متأسفانه پس از دیدار با شباب 
االهلی برخی در صفحات مجازی به ما توهین کردند که آن ها هواداران 

واقعی شهر خودرو نیستند.

گفت  وگو

منهای فوتبال

محسن طاهری در گفت و گو با قدس:
سپاهان، امیدوار به حضور در سکوی قهرمانی

محمدرضا خزاعی: فوالد مبارکه ســپاهان را به عنوان تیمی که 
بیشــترین عنوان قهرمانی در لیگ هندبال باشگاه های کشور را دارد 
می شناسیم. از ابتدای دهه 80 و با کناره گیری ذوب آهن از فعالیت 
در هندبال، فوالد مبارکه، به میدان آمد تا موتور قهرمانی اصفهانی ها 
را که خراســانی ها با دو قهرمانی پیکان ســبزوار، در سال های 78 و 
80، خاموش کرده بودند، بار دیگر روشن کنند. برتری اصفهانی ها با 
فوالد مبارکه سپاهان تا ســال 91 تداوم یافت، باز هم خراسانی ها و 
این بار با تیم ثامن الحجج، نوار قهرمانی تیم های اصفهانی را پاره کردند. 
حرف های محسن طاهری، سرمربی فوالد مبارکه سپاهان، ملی پوش، 
کاپیتان و مربی اسبق تیم ملی هندبال می نشینیم. محسن طاهری در 
مورد لیگ سی وسوم می گوید: برگزاری مسابقات به صورت متمرکز 
و در چند مرحله، با توجه به تصمیماتی که در شرایط کرونایی گرفته 
شده معقوالنه به نظر می رسد. به هر حال داشتن نفرات آماده برای تیم 
ملی یکی از اولویت های هر فدراسیونی است. سرمربی فوالد مبارکه 
سپاهان در مورد این تیم می گوید: ما امسال با توجه به شرایط چند 
بازیکن جدید جذب کرده ایم، ازجمله محمد سیاوشی، گلبان تیم ملی 
و وحید مسعودی از ذوب آهن، مجتبی حیدرپور، ملی پوش مشهدی 
مس کرمان، مســلم کاظمی، ملی پوش الشتری زاگرس اسالم آباد، 
ایمان یحیاییان، ملی پوش جوان تیم سربداران سبزوار و عادل اسدی 
و ســعید برهانی. تعدادی از بازیکنان سال قبل هم به تیم های دیگر 
رفته اند. اما شــاکله اصلی تیم سال قبل حفظ شده و سعی کرده ایم 
بازیکنانی را جذب کنیم که جای خالی بازیکنانی که رفته اند پر شود 
و نقاط ضعف ســال قبل پوشانده شود. میانگین سنی تیم 26 سال 
اســت و از تجربه بازیکنان ملی خوب ایران برخوردار هستیم. با امید 
کسب سکو به مسابقات قدم خواهیم گذاشت و امیدواریم تیم سپاهان 
افتخار دیگری برای باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان و استان اصفهان 
کسب نماید.طاهری در پایان می گوید: باید گله ای به قانون کم کردن 
بازیکنان در مسابقات داشته باشم که در جلسه قرعه کشی مطرح شد. 
امیدوارم مجتمع بودن مسابقات سبب عدول از قوانین هندبال نشود و 

تیم ها بتوانند از 16 بازیکن خود در مسابقات استفاده کنند.

میراسماعیلی: قضاوت درباره برداشته شدن 
تعلیق سخت است

ورزش: رئیس فدراســیون جودو گفــت: دادگاه حکمیت ورزش 
)CAS( شرایطی را قائل شد و 30 روز فرصت داد تا اگر من و رئیس 
فدراسیون جهانی جودو به توافق رسیدیم، رأی صادر نشود و نتیجه 
همان توافق باشد.آرش میراسماعیلی اظهار کرد: واقعاً جلسه بسیار 
سنگین و حساسی بود که حدود 9 ساعت به طول انجامید. در این 
جلسه سه داور، وکالی طرف مقابل و نمایندگان آن ها حضور داشتند.

رئیس فدراسیون جودو درباره مذاکرات 20 دقیقه ای خود با ماریوس 
ویزر هم به تسنیم اظهارکرد: برخورد ویزر دوستانه و صمیمانه بود 
و صحبت های مختلفــی انجام دادیم که به نوعی روی رأی ابتدایی 
دادگاه CAS تأثیر داشت. چه برنده این پرونده باشیم و چه رأی به 
نفع ما نباشد، با فدراسیون جهانی کار خواهیم داشت و امیدوارم در 

این قضیه در تهران به نتیجه خوبی برسیم.

شکسته شدن رکورد جهانی پرش با نیزه 
ورزش: در جریان رقابت های لیگ المــاس رم آرماند دوپالنتیس 
توانســت در ماده پرش با نیزه با پرشــی به ارتفاع 6.15 متر رکورد 
جهانی این  ماده را جابه جا کند.رکورد پیشین پرش با نیزه جهان با 
6.14 متر در اختیار سرگئی بوبکا از اوکراین بود که در سال 1994 

به ثبت رسانده بود.

لغو مسابقات والیبال جام باشگاه های جهان 
ورزش: فدراســیون جهانــی والیبــال اعالم کرد: مســابقات جام 
باشــگاه های هان 2020 به علت مشکالت ناشــی از بحران کرونا 
برگزار نمی شود.فدراسیون جهانی تأکید کرده است: متعهد به تأمین 
ســالمتی و رفاه خانواده جهانی والیبال اســت و قصد دارد تا پایان 
اکتبر 2020 دعوت نامه ای برای بررســی پیشنهادها برای مسابقات 

سال 2021 به کشورها ارسال کند.

      صفحه 10

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
ش��رکت تعاونی مس��کن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شماره ثبت 
434181  در نظر دارد با رعایت پروتکل های بهداشتی، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 
اول خود را راس س��اعت 14 تا 17 روز یکشنبه مورخ 20/ 1399/07 در محل پروژه دردشت تعاونی واقع 
در رسالت– خیابان دردشت–خیابان اولیائی نرسیده به کالنتری 147 پالک 11 برگزار نماید، اعضای محترم 

میتوانند با به همراه داشتن کارت شناسایی و دفترچه عضویت حضوربهم رسانند. 
دستور جلسه : 1 –گزارش عملکرد هیئت مدیره 

2-  گزارش بازرسین موضوع ماده 35 .                                                                                                                                        
3-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398

4 - تثبیت قرارداد ناظر و دستگاه نظارت در خصوص پروژه تعاونی دردشت.                                                                              
5- گزارش و تثبیت قرارداد خدمات مشاور جهت اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری .                                                                
6-تصمیم گیری در خصوص افزایش تراکم و نحوه تقسیم آن بین اعضای پروژه دردشت .                                                           
7- طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایای هیئت مدیره و بازرسین و مدیرعامل                                                                    
8 – حقوق و پاداش و حق جلسه  هیئت مدیره و بازرسین و مدیر عامل.                                                                                                     

9-بررسی مجدد وضعیت تعدادی از اعضای تعاونی  با توجه به مصوبه مجمع 11/02/ 1396 
10- انتخاب 3 نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل مطابق موضوع ماده 37 اساس نامه 

توضیحات: آن دسته از اعضای محترم که قادر به حضور در مجمع نمی باشند، می توانند با تکمیل فرم 
مربوطه)که هم در س��ایت تعاونی به نشانی www.tm2metro.ir  و هم از طریق اتوماسیون اداری ارسال 
خواهد ش��د( تا مورخ 1399/07/16 با همراه نماینده خود در محل ش��رکت حاضر و پس از تائید بازرس 
نسبت به تفویض وکالت به یکی از اعضای حاضر در جلسه اقدام نمایند.الزم است اعضاء نماینده اوراق 
وکالت را به همراه دفترچه عضویت موکل جهت حضوردرجلسه ارائه نمایند.حداکثر رأی وکالتی برای هر 
عض��و تعاون��ی 3 برگ و برای افراد غیر عضو، یک برگ میباش��د.افرادی که تمایل به نامزدی درانتخابات 
بازرس��ی رادارند میتوانند تایک هفته بعد ازتاریخ آگهی پایان وقت اداری روز شنبه 1399/07/05 به 

دفتر تعاونی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند .                                              
 شایان ذکر است جلسه نوبت اول  با حضور اکثریت )نصف+1( اعضاء رسمیت خواهد داشت .

/ع هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 2 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده سالیانه صاحبان سهام _ نوبت دوم
شرکت مجتمع تولیدی وخدماتی طالئیه شاندیز پارس)سهامی خاص(به شماره ثبت 32554  مشهد

نظر به اینکه جلس��ه نوبت اول مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده س��الیانه صاحبان س��هام مجتمع 
تولیدی وخدماتی طالئیه شاندیز پارس در روز چهارشنبه مورخه 1399/06/26 به دلیل عدم حضور 
اکثریت صاحبان س��هام به حد نصاب قانونی نرس��ید ورس��میت نیافت لذا جلس��ه دوم مجمع عمومی 
عادی و یا عادی بطور فوق العاده س��الیانه صاحبان س��هام ش��رکت مذکور راس س��اعت 16:30 
روزدو شنبه مورخه 1399/07/14 درمحل شاندیز ، بلوار آبشار ،بین آبشار5 و 7 مسجد امام 
حسن مجتبی)ع( برگزار می گردد بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت ویا وکالی آنان دعوت 

می شود اصالتا یا وکالتا دراین جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه: 1-قرائت گزارش هیات مدیره وبازرس قانونی به مجمع عمومی برای عملکرد سال منتهی 

به1398/12/29  2-تصویب ترازنامه سودوزیان وعملکردسال منتهی به تاریخ مذکور
3-انتخاب اعضاء هیات مدیره برای2س��ال آینده    4-انتخاب بازرسین اصلی وعلی البدل برای مدت 

یکسال آینده   5-انتخاب روزنامه کثیراالنتشارجهت درج آگهی ها واطالعیه های شرکت
6-بررسی سایر مواردی که در صالحدید مجمع باشد.

/ع هیئت مدیره شرکت 
99
06
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مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت در ساعت 11 روز چهارشنبه 
ته��ران  نش��انی:  در   1399/07/09
خیابان دکتر علی ش��ریعتی – پایین 
ت��ر از خیاب��ان به��ار ش��یراز پ��الک 
371 برگ��زار    م��ی ش��ود. از هم��ه 
س��هامداران و یا نمایندگان قانونی 
آنان، برای حضور در جلس��ه مجمع 

دعوت می گردد.
دستورات جلسه: 

 1- انتخاب )تغیی��ر( اعضای هیئت 
مدیره شرکت.

2- س��ایر موارد در صالحیت مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده.

هیئت مدیره  ,ع
99
06
68
0

آگه�ی دعوت مجم�ع عمومی عادی 
بط�ور ف�وق العاده ش�رکت هم�گام صنعتی 
الکتریک خراس�ان رضوی )س�هامی خاص( 

شماره ثبت 569   
شناسه ملی 10380459965

 سرمایه ثبت شده 18.000 میلیون ریال

آقای سوپر گل
علیرضــا  تماشــایی  گل  ورزش: 

دروازه  وارد  حالــی  در  جهانبخــش 
پورتسموث شــد که او پیشــتر با سوپر 

شوت های اینچنینی موفق به گلزنی شده بود.
 جهانبخش گل خود را پس از اســتارتی 40 متری 

به ثمر رســاند و خود آغازگر حمله ای بود که به این گل 
ختم شد. 

این گل از سوی علیرضا جهانبخش در حالی به ثمر رسید 
که او پیشتر دو بار در لیگ جزیره موفق به گلزنی با پیراهن 
برایتون شده بود. یک گل او در برابر بورنموث به ثمر رسید 
که سریع ترین گل تاریخ باشگاه آبی پوش لندنی هم بود. 
یک هفته بعد جهانبخش با ضربه آکروباتیک فوق العاده 
اش دروازه کپا آریزاباالگا را فرو ریخت تا پس از 26 بازی 

ناکامی، در دو هفته متوالی سوپرگل بزند.
انگلیــس زده  تنهــا در  ســوپرگل های جهانبخــش 
نشده اند. طرفداران فوتبال در ایران به یاد دارند در یکی از 
جنجالی ترین بازی های دوران مربیگری کارلوس کی روش، 
علیرضا با شوتی سرکش دروازه قطر را فرو ریخته بود. گل 
مذکور در مقدماتی جام جهانی و در مسابقه ای زده شد 
که گل لحظات پایانی رضا قوچان نژاد و خوشحالی کادر 
فنی تیم ملی، التهاب در استادیوم آزادی را به بیشترین 
مقدار خود رسانده بود و گل به نوعی برتری قاطع تیم ملی 

ایران را بر قطری ها ثابت کرد. 
حاال جهانبخش امیدوار اســت تا بیشتر بازی کند، پاس 
گل های بیشتری بدهد و گل های معمولی بزند؛ هواداران 
برایتــون در شــبکه های اجتماعــی از علیرضا تمجید 
کرده اند و حاال در آســتانه بازی با نیوکاســل و سپس 
یونایتد، شــاید زمانی برای رستاخیز علیرضا و حضور در 

ترکیب اصلی باشد. 
چیزی که بیش از دو سال است هواداران ایرانی انتظارش 

را می کشند.
شاید همین تعویض پس از یک ساعت درخشش و ثبت 
یــک گل - یک پاس گل، به منزله حفظ جهانبخش در 
ترکیب اصلی باشد. تیم های انگلیسی معموالً در اف ای 
کاپ و جام اتحادیه از بازیکنان اصلی استفاده نمی کنند و 
علیرضا باید امیدوار باشد همین درخشش او را به ترکیب 

اصلی برساند.

جزیـره بمانم
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 خالق »سربداران« نمایش »عشق روزهای 
کرونا« را افتتاح کرد

مهر: محمدعلی نجفی، کارگردان 
ســینما، نمایش»عشق روزهای 
کرونا« را افتتاح کرد.اولین اجرای 
نمایش »عشــق روزهای کرونا« 
رحمانیان  محمد  کارگردانی  به 
و تهیه کنندگــی آزیتا موگویی 
پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه روی 

صحنه رفت.محمد رحمانیان در ابتدای این مراســم گفت: اجرای اول 
همیشــه موجب دلشوره است و تشکر می کنم از دوستان، همکارانمان، 
همچنین از گروه اجرایی در تاالر وحدت و بنیاد رودکی ، آقای افضلی و 

آقای آشنا که برای به ثمر رسیدن این اجرا با ما همکاری کردند.
وی بــا معرفی محمدعلی نجفی به عنوان اســتاد خــود گفت: خیلی 

خوشحالم که استادم اینجاست و من همچنان شاگرد او هستم.
محمدعلی نجفی نیز با آمدن روی سن گفت: امشب برای من یک شب 
مهم است، زیرا تئاتر فقط تفریح نیست بلکه وقتی تئاتر می آییم انگار به 
عبادتــگاه برای تزکیه روح رفته ایم.وی ادامه داد: در تئاتر عقل و حس با 
هم در کار است و بازیگران روحشان را در مقابل ما عریان می کنند و ماه ها 

تمرین و کار می کنند تا حرف خودشان را به ما بزنند.
وی بیان کرد: حضور تماشــاگران می تواند امید بدهد که همچنان تئاتر 
در جامعه ما برقرار باشد؛ چرا که تئاتر نشانه فرهنگ و اندیشه ماست و 
آنچنان که تئاتر می تواند نقش فرهنگی داشته باشد، سینما کمتر می تواند 
ایــن نقش را ایفا کند. نجفی در پایان گفت: از طرف خودم از رحمانیان 
عزیز و همه کسانی که این نمایش را روی صحنه بردند تشکر می کنم و 

می توانم بگویم شاگرد از استاد باالتر رفته است.

مهران رجبی به  دلیل کرونا در بیمارستان 
بستری شد

باشگاه خبرنگاران: مهران رجبی، 
بازیگر پــر کار ســینما و تلویزیون 
کشــورمان به علت ابتال به بیماری 
بســتری  بیمارســتان  در  کرونــا 
شــد.مهران رجبی، بازیگر سینما و 
تلویزیون گفت: »درگیر بیماری کرونا 

شــدم و حدود ۶ روز است در بیمارستان بستری هستم«.وی ادامه داد: 
»هنوز به من اعالم نکرده اند چه زمانی از بیمارستان مرخص می شوم«.

 »پدر« آنتونی هاپکینز
 زمستان امسال اکران می شود

»پدر«  ســینمایی  فیلم  میزان: 
کارگردانی  و  نویســندگی  بــه 
»فلوریان زلــر« و با بازی »آنتونی 
بین المللی خود  اکران  هاپکینز« 
در سینما های جهان را از هجدهم 
ماه سپتامبر سال جاری میالدی 

آغاز خواهد کرد. این فیلم همزمان با فصل زمستان روی پرده می رود.زلر 
در ایران بیشتر به عنوان نمایش نامه نویس محبوبیت داشته است. تاکنون 
نمایش نامه های فراوانی از فلوریان زلر در کشور روی صحنه رفته و وی یکی 
از نمایش نامه نویسان پرکار در تئاتر کشور محسوب می شود.هاپکینز در این 
فیلم در نقش اصلی بازی می کند. شخصیت وی یک مرد موذی و در عین 
حال بسیار مستقل است که هر چه سنش باالتر می رود پذیرش هر نوع 
کمکی از ســوی دخترش به نام »آن« با بازی کولمن را رد می کند. با این 
حال در موقعیت فعلی کمک به وی ضروری شده و »آن« تصمیم می گیرد 
با همسرش به پاریس برود،اما پدر سعی دارد شرایط خود را تغییر دهد و 
در همین حال او شروع می کند به بررسی عشقش به اطرافیانش و آنچه 
در ذهن او و واقعیت وجود دارد.این فیلم با اقتباس از نمایش نامه ای ساخته 

می شود که زلر خودش در سال ۲۰۱۲ آن را نوشت و روی صحنه برد. 

همزمان با بزرگداشت چهلمين سالگرد  
سینمای  دفاع مقدس در شبکه نمایش

ســیما و ســینما: شــبکه 
نمایش همزمان با فرا رســیدن 
مقدس،  دفاع  سالگرد  چهلمین 
در جــدول پخــش خــود به 
نمایش فیلم هایــی با مضامین 
مربوط به هشــت ســال دفاع 

مقــدس می پردازد و آثــاری از »محمدرضا شــرف الدین« را مرور کرده 
و همچنین فیلم هایی از ژانر ســینمای »تاریخی« نیز پخش می شــود .

ساعت ۱۳ شبکه نمایش: فیلم های اختصاصی این هفته شبکه نمایش 
با موضوع دفاع مقدس از شنبه ۲۹شهریور ماه تا جمعه ۴مهرماه به ترتیب: 
خانه پالک ندارد، جاسم به جبهه می رود، شوق پرواز، نخل های سربی، 

ساعت ۲۵، سما در آتش و دایره سرخ خواهند بود.
شــبکه نمایش:در آخرین روزهای تابســتان، فیلم های وقتی آسمان 
می ریزد، خانواده موروثی، رئیس پلیس آهنین، مغازه عتیقه فروشی، زندگی 
دروغ فوتبال، درســت شبیه پدرم و تابستانم را چگونه گذراندم، از شبکه 

نمایش پخش می شوند.
ساعت ۱۹ شبکه نمایش:عالقه مندان می توانند یکی از پر طرفدارترین 
و همچنین چالش برانگیزترین ژانرهای سینما یعنی »تاریخی« را از شنبه 
تا جمعه از شبکه نمایش دنبال کنند.فیلم های تاریخی ایرانی و خارجی 
هفته به ترتیب اسپارتاکوس، دوازده سال بردگی، در مسیر تندباد، تروا، 

شجاع دل، آسمان و زمین و ملک سلیمان هستند.
ساعت ۲۱ شــبکه نمایش:در بخش صحنه گران، از شنبه تا جمعه، 
فیلم های سینمایی با هنرمندی »محمدرضا شرف الدین «، مدیر جلوه های 
ویــژه، به روی آنتن این شــبکه مــی رود. وی همچنین تهیه کنندگی 
فیلم هایی که فرصت اندیشــیدن به پدیده جنــگ و دفاع مقدس  را به 
تماشــاگرش می دهد، بر عهده داشته است. فیلم های ساعت ۲۱ شبکه 
نمایش در این بخش به ترتیب ســیب سرخ حوا، آخرین مرحله، دکل، 

مزرعه پدری ، دستمزد، کمینگاه و کیمیا هستند .
ساعت ۲۳ نمایش:فیلم های جذاب این هفته شبکه نمایش، دیوار بزرگ 
چین، بخشــش، قتل از فاصله، عکس خانوادگی، الیه های پنهان و روز 
بعد از حادثه هستند که مخاطبان می توانند به تماشای آن ها بنشینند.

ساعت یک بامداد شبکه نمایش:فیلم های کالسیک این هفته نمایش 
به ترتیب، آنچه می آید، مرد خشــمگین، ترن، مجارها، من یک فراری 
از یک گروه زنجیری هســتم و ریش قرمز هستند که از شنبه تا جمعه 

پخش می شوند.

باریک   سیما و سینما/ زهره کهندل  »خط 
قرمز« مستندی است که نشان می دهد می توان با 
درام تراپی، مسیر زندگی آدم ها را تغییر داد. نویسنده 
و کارگردان این مستند »فرزاد خوشدست« است، 
هفتمین  و  در سی  بار  نخستین  برای  فیلم  این 
»مستند«  بخش  در  فجر  فیلم  جهانی  جشنواره 
از  را  تاکنون جوایز متعددی  و  نمایش درآمد  به 
جشنواره های مختلف بدست آورده است.ماجرای 
مستند از این قرار است که یک گروه مجرم نوجوان 
تصمیم  نمایش  مربی  چند  کمک  با  زندان  در 
می گیرند یک نمایش را روی صحنه ببرند تا اگر 
موفق بود به این بهانه و برای اجرا یک روز از زندان 
خارج شوند.فرزاد خوشدست دانش آموخته رشته 
گرافیک و سینماست و پیش از »خط باریک قرمز« 
فیلم های مستند »وقایع نگاری یک فیلمساز ناتمام« 
و »زنی که نام ندارد« را در کارنامه کاری خود دارد. 
به بهانه اکران سینمایی این فیلم در بخش هنر و 
تجربه با کارگردان آن گفت وگو کردیم که مشروح 

آن را در ادامه می خوانید.

چرا پرداختن به مسائل و مشکالت بچه های س
کانون اصالح و تربیت برایتان اهمیت داشت؟

به نظرم به این بچه ها خیلی بی توجهی شده و آن ها 
در فضایی قرار گرفته اند که مستعد جرم و خشونت 
و بزه اســت. من برای ساخت یکی از فیلم هایم به 
زندان بزرگساالن رفته ام، فیلم  قبلی ام را با عنوان 
»زنــی که نام نــدارد« در زندان زنان ســاختم. به 
زندان های قزلحصار و رجایی شــهر رفته ام، زمینه 
جرم و خشــونت در اکثر زندانیــان در کودکی و 
نوجوانی ظهور پیدا کرده است و بی توجهی به آن ها 
و نیازهای اساسی شان در بیشتر آن ها وجود دارد. 
این ها موجب شــد به عنوان یک فیلمساز تصمیم 
بگیــرم درباره بچه های کانون اصالح و تربیت، هم 
فیلم بسازم و هم اینکه در روند و ایجاد زمینه برای 
تغییر آن ها تالش کنم. وقتی فیلمی می سازید که 
این روند را نشــان می دهد انتظار دارید مسئوالن، 
مدیران و معلمان با دیدن این فیلم تلنگری بخورند 
و بدانند که چه کار ســختی دارند. آینده جهان را 
این بچه ها می سازند، ولی ما به آینده جهان بی توجه 
هســتیم. جمله معروفی می گوید آنچه از درخت 
می چینی حاصل دسترنج خودت نیست، حاصل 
دسترنج پدربزرگت است. نتیجه این تغییرات را در 

نسل بعدی می توان دید.

این بچه ها در جایی از مستند می گویند س
دلیل اینکه آن ها در مســیر خالفکاری قرار 
واقعًا  آیا  بوده اند،  گرفته اند، خانواده هایشان 

خانواده این بچه ها چقدر مقصرند؟
وقتــی گفتم نتیجه این تحول را نوه های بچه های 
کانون اصالح و تربیت می بینند یعنی با تغییر مسیر 
زندگی این بچه ها، خانواده ای که در آینده قرار است 
تشکیل داده شــود را دارید می سازید. اکنون که 
بخشــی از این خانواده از دست رفته است باید از 
بخشی که قرار است در آینده شکل بگیرد، مراقبت 
کنیم. جامعه و مسئوالن می توانند با سرمایه گذاری 
روی این بچه ها، نسل بعدی را از خطر مصون بدارند 
تا این بچه ها خانواده های سالمی را تشکیل بدهند. 
در فیلم نشــان می دهیم خانواده این بچه ها برای 
تماشــای تئاتر می آیند، من به عنوان طراح پروژه 
می خواستم به خانواده ها نشان بدهم که بچه هایشان 
می توانند جور دیگــری زندگی کنند. خانواده این 
بچه ها الیه های پنهانی دارند که نمی دانیم در داخل 
آن خانواده چه می گذرد، اما می توانیم فرهنگ سازی 
کنیم که اتفاقات آن خانه جور دیگری رقم بخورد. 
مثالً وقتی معین از زندان آزاد شد و دوباره به گروه 

تئاتر در کانون اصالح و تربیت برگشــت، مادرش 
بــه من زنگ زد و گفت می دانید چــرا اجازه دادم 
پسرم ۵ صبح از قرچک ورامین راه بیفتد به سمت 
شهرزیبا، چون وقتی معین از زندان آزاد شد دیدم 
که حرف زدن این بچه تغییر کرده  و جور دیگری 
با من حرف می زند، با اینکه زندان بود، ولی طوری 
حرف می زد که نمی توانســتی بــا او تحقیرآمیز 
برخورد کنی، به همین دلیل احساس کردم برای 
معین در این گروه تئاتر اتفاقات خوبی افتاده است 
و اجازه دادم برای تمرین ها به کانون برگردد. اینکه 
ما توانستیم نحوه تعامل این بچه با خانواده هایشان 
را تغییر بدهیم و لحن صحبت کردنشان را عوض 
کنیم پس در طوالنی مدت هــم می توانیم نتایج 
خوبی بگیریــم. با وجود اینکه حدود دو ســال از 
فیلم برداری کار گذشته بود، یکی از بچه ها به من 
زنــگ زد و درباره ایده فیلم نامه اش گفت. او کتاب 
می خواند و توی اینترنــت محتوای به دردبخور را 
جست وجو می کرد، این تغییر می تواند اتفاق بیفتد. 
یکی از من پرســید این فیلم را برای چه کسانی 
ساختی، گفتم برای مسئوالن تا بدانند می توانند 
کاری انجــام دهند. وقتی ما بــه عنوان یک گروه 
فیلمساز توانستیم چنین تغییری را در این بچه ها 
ایجاد کنیم، مسئوالن با قدرتی که دارند می توانند 
تغییرات اساسی تری انجام دهند. »خط باریک قرمز« 
یک ماکــت کوچک از تجربه ای موفق اســت که 

می تواند در مقیاس های بزرگ تری انجام شود. 

حتی اگر از گــروه ۱۲-۱0 نفره تئاتر »خط س
باریک قرمز« یکــی دو نفر هم تغییر کرده 

باشند، برای شما و گروهتان کافی است؟
همین طــور اســت. روز اول کــه با دکتــر اصغر 
پورمحمدی، مشــاور جامعه شناسی فیلم صحبت 
می کــردم همین حرف را به من زدند و گفتند اگر 
یک نفر هم برگردد، کافی است. وقتی معین آزاد شد 
و به دلیل تمرین های تئاتر دوباره به کانون برگشت، 
ما احساس کردیم معجزه رخ داده است. وقتی یک 
زندانی آزاد می شود تا سال ها از خیابان آن زندان رد 
نمی شود. بین قرچک ورامین که محل زندگی معین 
بود تا شهرزیبا، چند ساعت فاصله است و معین در 
سرمای زمستان این مسیر را طی می کرد و ساعت 
۵ صبح راه می افتاد تا 8 به تمرین تئاتر برسد. مثاًل 

وقتی میالد آزاد شد تغییر را در چهره اش می دیدیم، 
سکانس آخر فیلم که آزادی میالد بود و به نسخه 
جدید فیلم اضافه شد، مخاطب می بیند  شکل راه 
رفتن این آدم نسبت به اول فیلم تغییر کرده است. 
علی پس از آزادی اش در یک مکانیکی در شهر ری 
کار می کند، این پســر آن قدر شرور بود که وقتی 
او را گرفتند یک شهر نفس راحت کشید! خودش 
هم می گوید چقدر شر بوده، ولی پس از تجربه این 
تئاتر و آزادی اش، یک مغــازه اجاره کرده و همراه 
مادرش کار می کند و اکنون ازدواج کرده و دخترش 
تازه به دنیا آمده است. چند شب پیش به من پیام 
داد که »عمو! من این زندگی جدیدم را از تو دارم«. 
این ها اتفاقات بزرگی برای »خط باریک قرمز« است. 
شخصیتی مثل حسین که به دلیل اختالفاتش با 
اعضای گروه موجب می شــود تمرین تئاتر مدتی 
متوقف شــود، پس از اجــرای بچه ها روی صحنه 
به من زنگ می زنــد و عذرخواهی می کند، این ها 

نشان دهنده تغییر در این بچه هاست. 

فیلم »خــط باریک قرمز« نشــان داد س
سایکودرام )نمایش درمانی( می تواند مسیر 
زندگی آدم ها را به  ویژه در دوران نوجوانی که 
امکان تحول زیاد است، تغییر بدهد. چرا این 

راهکار جدی گرفته نمی شود؟
سایکودرام بیشتر جنبه پیشگیری دارد تا درمان. 
ما سراغ نوجوانان ۱۷، ۱۶ ساله رفتیم که مستعد 
تغییر هستند. درام تراپی در دنیا به عنوان پیشگیری 
استفاده می شــود و اتفاق نمایشی پیش از واقعه 

اســت. در واقع ســایکودرام، خشــونت های نهان 
آدم های مســتعد بزهکاری و جــرم را درون آن ها 
فروکش می کند. اینکه چرا مســئوالن از قدرت و 
تأثیر درام تراپی برای پایین آوردن جرم و بزهکاری 
استفاده نمی کنند را خدا می داند! آقای دکتر رستم 
وندی، رئیس ســازمان امور اجتماعی کشــور که 
متولی کاهش آســیب های اجتماعی است، سال 
گذشــته در اکران خصوصی این فیلم حضور پیدا 
کردند و در مصاحبــه تصویری گفتند این همان 
چیزی است که می خواهیم تا بتوانیم از آسیب های 
اجتماعی کم کنیم. ۵۰ سال پیش در ایسلند که 
مستعد جرم و خشونت بود، درام تراپی را آغاز کردند 
و اکنون این کشــور سه تا بازداشــتگاه هم ندارد. 
اینکه چرا کارهای زیرســاختی انجام نمی دهیم را 
نمی دانم، چون مسئوالن باید جواب بدهند. آقای 
رســتم وندی به من گفتند  این فیلم را در دولت 
نمایش می دهیم، ولــی از همان موقع که عکس 
یادگاری گرفتند و رفتند، خبری از ایشان نیست. 
کدام مسئولی قرار است بیاید و این فیلم را ببیند، 

توجهی به این موضوع نمی شود. 
پیشــنهاد مدرسه ســایکودرام داده شــد و آقای 
رستم وندی گفتند از کرج شروع می کنیم، ولی هیچ 
خبری از ایشان نیست. کار من این نیست که طرح 
به مجلس ببرم تا الیحه ای تصویب شــود، کار من 
ساختن فیلم است. پس از فیلم »دایره مینا« ساخته 
داریوش مهرجویی، سازمان انتقال خون راه افتاد، 
اما آقای مهرجویی نه مدیر این سازمان است و نه 
سهامدارش! اگر مدرسه سایکودرام هم راه بیفتد، 

من توقعی ندارم چون یک فیلمساز هستم. 

پیشنهادهای س چنین  به  بی توجهی  دلیل 
کارآمدی که در یک فیلم داده می شود را چه 

می دانید؟
به نظرم آن قدر در ســینما حرف های ســطحی و 
مبتذل زده می شود که وقتی فیلمی همچون »خط 
باریک قرمز« یا فیلم های خوب دیگر پیشنهادهایی 
می دهنــد و حرف هــای مهمی دارنــد، البه الی 
فیلم های سطحی و سیاست زده گم می شوند. چرا 
فیلم »خط باریک قرمز« در جشنواره آسیاپاسیفیک، 
نماینده سینمای مستند ایران می شود، چون من 
در این فیلم بحث و دعوای سیاسی نمی کنم، یک 

مســئله انسانی را مطرح می کنم که حرف جهانی 
دارد، ولی سینمای ما آن قدر سیاست زده و سطحی 
شده که این فیلم ها دیده نمی شود، حتی مسئوالن 

هم می ترسند از این فیلم حمایت کنند. 

یعنی بدفهمی از این فیلم ها و برچســب س
سیاه نمایی زدن به آن ها موجب ضربه به  آن ها 

می شود؟ 
خب این ایراد در دایره ســینمای کشورمان وجود 
دارد. من از سوی نیروی انتظامی به دلیل این فیلم 
قدردانی شدم، ولی متأسفانه در ساختار سینمای 
مســتند ما تنگ نظری وجود دارد که نمی گذارند 

مسیری به درستی پیش ببرد. 

اشــاره داشــتید که این فیلم را برای س
اعضای  وقتی  ولی  ســاخته اید،  مسئوالن 
کمیسیون فرهنگی ما آخرین فیلم هایشان را 
به صورت اتفاقی آن هم در اوقات فراغتشان 
از تلویزیون تماشا کرده اند، چه امیدی به دیده 
شدن این فیلم از سوی مسئوالن اجرایی و 

قانون گذاران دارید؟
 من چند بار به آقای مازنی، رئیس سابق کمیسیون 
فرهنگی مجلس گفتم این فیلم باید در مجلس نمایش 
داده شــود، ایشــان قول پیگیری دادند، ولی چون 
نزدیک انتخابات مجلس بود، این موضوع برایشان 
اولویت نداشت. شاید مردم ۵۰ سال دیگر این فیلم 
را ببینند و بگویند فیلمی ساخته شد تا قانون گذار، 
راهکاری برای کاهش آسیب های اجتماعی داشته 
باشــد، اما کاری نشد. خوشــحالم که این فیلم را 
ســاختم، آیندگان درباره آن قضاوت خواهند کرد.

همان طور که در مستند نشان می دهید س
بسیاری از اتفاقات غیرقابل پیش بینی است، 
از برگشت »معین« بگیرید تا ترک »حسین« 
از گروه تئاتر. این اتفاقات غیرقابل پیش بینی 

شما را از ادامه کار مستأصل نکرد؟
مشــاور اجتماعی فیلم به من می گفت تو به این 
بچه ها لباس شــخصیت داده ای، آن ها این هویت 
و شخصیت را نمی خواهند از خودشان دور کنند. 
جایی که این بچه ها برای ادامه همکاری و تمرین 
تئاتر دچار چالش و تردید می شــوند، این تردید 
برای من خیلی ارزشمند است، چون این شک با 
خشونت ســکانس های اول فیلم فرق دارد. پشت 
این شک، آگاهی و شــناختی است که به ایمان 
می رسد. وقتی این تردید را در بچه ها دیدم خیلی 
راضی بودم با اینکه تمام گروه در پشــت دوربین 
ناامید بودند، ولی می دیدنــد که حال من خوب 
است. من از انقالب و تغییر خودخواسته این بچه ها 
خشنود بودم. وقتی قرار است بچه ها برای اجرا به 
سالن تئاتر بیایند یکی از آن ها می گوید من حتماً 
فــرار می کنم، ولی این کار را نمی کند. او با ایمان 
به زندان برمی گردد و زمانی که آزاد شــود دیگر 

خالف نمی کند. 
می خواســتم این بچه ها در موقعیت شــناخت و 
آگاهی قرار بگیرند. وقتی اجرای تئاترشــان تمام 
شد بچه ها را به پیتزافروشی بردم، معاونان زندان 

گفتند نمی خواهد ولی گفتم به این ها قول دادم.
 یکــی از بچه ها که قد بلندی داشــت وقتی به 
دستشــویی این پیتزافروشــی رفته بود، متوجه 
می شود سرویس بهداشتی سقف ندارد و می تواند 
فــرار کند، ولــی این کار را نمی کنــد. اتفاقات و 
حواشی ســاخت این فیلم خیلی زیاد بود که در 
فیلم نیامده است. زمانی که این بچه ها به خیلی 
چیزها شک می کنند، نشان می دهد می خواهند 

تغییر کنند و تغییر می کنند.

برش

فیلم  این  پرسید  من  از  یکی 
ساختی،  کسانی  چه  برای  را 
بدانند  تا  مسئوالن  برای  گفتم 
می توانند کاری انجام دهند. وقتی 
فیلمساز  گروه  یک  عنوان  به  ما 
در  را  تغییری  چنین  توانستیم 
این بچه ها ایجاد کنیم، مسئوالن 
می توانند  دارند  که  قدرتی  با 
تغییرات اساسی تری انجام دهند

سینمای  جهانتئا تر
مسافرآستانه: جشنواره تئاتر فجر امسال قطعاً ملی خواهد بود

تدارک گراميداشت 40 سالگی دفاع مقدس
درحالی که فیلم »موالن« در گیشه چین با بی توجهی روبه رو شد

صدرنشينی فيلم »کریستوفر نوالن« ادامه دارد
 فارس   دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با تأکید 
بر اینکه قطعاً جشنواره فجر امسال با افتخار به صورت ملی 
برگزار خواهد شد، گفت: حتی حضور یک یا دو کار خارجی 
هم دلیل نمی شود به جشــنواره امسال عنوان بین المللی 

بدهیم.
حسین مسافرآســتانه، دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر 
فجر، شب گذشته با حضور در برنامه شهر فرنگ شبکه خبر، 
درباره آخرین جزئیات برپایی جشنواره امسال صحبت کرد.
وی در ابتدا درباره برپایی جشنواره فجر استانی سخن گفت 
و عنوان کرد: نوید خوبی برای شهرستان ها داریم و آن هم 
این است که جشنواره تئاتر فجر استانی امسال با پروتکل 
و شرایط ویژه هر استان برگزار می شود و آثار برگزیده برای 
حضور در تهران اعالم می شوند و ما در این دوره شاهد رونق 

بیشتر تئاتر شهرستان ها خواهیم بود.
مسافرآستانه درباره پررنگ تر بودن تئاتر جوان ترها در این 
شرایط کرونایی گفت: من با تقسیم بندی تئاتر به جوان ها و 
پیشکسوت ها موافق نیستم، اما هر کسی که در این شرایط 
به هر دلیل می تواند خود را وفق دهد و تئاتر کار کند حتی 
اگر در مضیقه اقتصادی هم باشــد، به نظرم قابل ستایش 
است، چه جوان و چه پیشکسوت باشد. هر چند این روزها 
شــاهد حضور پررنگ تر جوان ترها هســتیم، اما خیلی از 

دوستان حرفه ای تئاتر ما هم کنار جوان ها فعال هستند.
وی با اشاره به ناخوشایند بودن شرایط خیلی از هنرمندان و 
سالن های  تئاتر و عوامل و کارکنان سالن ها در این وضعیت 
کرونایی، گفت: حمایت هایی از ســوی قادر آشــنا شده و 
قول هایی هم داده شده، اما به هر حال همه ما باید در این 
شرایط  کنار هم باشیم، از صاحبان سالن ها تا کارکنان آن ها 

و گروه های نمایشی.
مسافرآســتانه افزود: خیلی از این حمایت هایی که شده و 
قرار است بشود در راستای کمک به همین سالن ها، عوامل 

و گروه های نمایشی است.
دبیر جشــنواره تئاتر فجر، درباره فعالیت های تئاتر آنالین 
در این دوره گفت: ما از ســال ها پیش این کارها را شروع 
کردیم، حتی یادم هست دهه 8۰ یک سالی به دلیل برخی 
مشکالت برخی میهمانان اختتامیه فجر مراسم را به صورت 
آنالین تماشا کردند، حال که اکنون شرایط خیلی بهتر از 
قبل شده است و تکنولوژی اش را دارد، باید این ضرورت را 

قبول کنیم که با تغییرات کنار بیاییم و اشکال مختلف تئاتر 
را بپذیریم. به هر حال این ها تعاریف تازه از تئاتر است که 
برخی شاید خوششان نیاید. هر چند حرف درستی است 
که تئاتر نفس به نفس با تماشاگر است، اما این در خیلی 

شرایط مثل اکنون شاید محدودکننده باشد.
وی دربــاره وضعیت برپایی فجر امســال گفت: شــرایط 
امسال قدری متفاوت است، جشنواره قطعاً برگزار می شود. 
برخی بخش ها فراخوان  داده و برخی دیگر مثل رادیویی، 
خیابانی و صحنه ای، فراخوانشان در راه است.ضرورت برپایی 
جشنواره  تئاتر فجر امسال قطعاً بر کسی پوشیده نیست، 
اما چگونگی آن نیاز به مطالعه بیشتر دارد؛ چرا که خیلی 
تجمع ها از صحنه ای تا خیابانی باید مدیریت درست شوند.

مسافرآســتانه درباره تقارن ۴۰ سالگی دفاع مقدس ما با 
جشنواره فجر امسال گفت: قطعاً برنامه هایی برای نمایش 
اســناد  و پروژه ها و نمایشگاه در قالب های مختلف تدارک 
خواهیــم دید. یک بخش کارها هــم تولیدی و صحنه ای 
خواهد بود، همه این ها به شرایط آن دوره بستگی دارد، هر 
چند تاریخ برگزاری جشنواره همان یکم تا دوازدهم بهمن 
تعبیه شده، اما براساس شرایط آن دوره باز بررسی خواهد 

شد.
وی با اشاره به اینکه امسال هیچ جشنواره خارجی تئاتری 
به جز چند جشنواره محدود نمایش نامه خوانی و گردهمایی 
تئاتــر در دنیا به دلیل کرونا صــورت نگرفته، گفت: قطعاً 
امسال جشنواره فجر ما ملی خواهد بود، هر چند شاید یکی 
دو میهمان داشته باشیم، اما جشنواره باز هم ملی است و 

عنوان بین المللی نخواهد داشت.

 سیما و ســینما  »تنت« در هفتــه گذشته همچنان 
صدرنشــین جدول فروش بود. در مقابل فیلم »موالن« 

در گیشه چین با بی توجهی روبه رو شد. 
فیلم سینمایی »تنت« به کارگردانی کریستوفر نوالن با 
فروشــی معادل ۲۰۰میلیون دالری صدرنشین جدول 
فروش ســینمای آمریکا موســوم به باکس آفیس شد. 
فروش فوق العاده فیلم نوالن در شرایطی رخ می دهد که 
همچنان کرونا یکی از مشکالت بزرگ سینمای جهان 

است.  
در نقطــه روبه رو فیلم ســینمایی موالن کــه یکی از 
امیدهــای فروش در ســینمای چین بــود، با بی میلی 
مخاطبان روبه رو شــد. تماشاگران سینمای چین بنا به 
رویکرد این فیلم از آن اســتقبال نکردند تا بلک باستر 

کمپانی دیزنی آرزوهای خود را بر باد رفته ببیند.
به نقــل از ورایتی، این هفته فیلم ســینمایی »موالن« 
محصول دیزنی، در چین اکران شد و با رقم ناامیدکننده 
۲۳میلیــون دالر کار خود را آغاز کرد. این فروش برای 
»موالن« در منطقه ای مهم مانند چین دور از انتظار بود.

در حالی که این فیلم بیشترین میزان فروش هفتگی را 
رقم زد و در جایگاه نخســت قرار گرفت، اما با توجه به 
آمار داده شــده اختالف کمی با فیلم سینمایی »هشت 
صد« داشــته که ۲۱/۷میلیون دالر فروخته اســت. به 
گفته ورایتی، دیزنی برای جذب مخاطبان چینی به این 
فیلم اقدام های زیادی انجام داده تا حس نســخه اصلی 
انیمیشــن که سال ها پیش منتشر شــده بود به آن ها 

انتقال داده شود، اما به نظر موفق نبوده است.
به دلیل حاشــیه های مختلفی که بــرای دیزنی و این 
فیلم پیش آمده حمایت زیادی از فیلم نشد و چند روز 
گذشــته نیز بین مخاطبان صحبت و درخواست هایی 

برای تحریم و تماشا نکردن این فیلم صورت گرفت.
این فیلــم آمریکایی که ۲۰۰میلیون بودجه ســاخت 
داشته توســط نیکی کارو، فیلمساز نیوزیلندی ساخته 
شده و در حال حاضر پیش بینی می شود ۴۱میلیون دالر 

در یک ماه بفروشد.
همچنین »انگاشته« کریســتوفر نوالن در آخر هفته ای 
که دیشب به پایان رسید در بازار بین المللی به نمایش 
درآمد و با وجود ادامه همه گیری کرونا توانست فروش 

غافلگیرکننده ۵۳ میلیون دالری داشته باشد.
ایــن فیلم علمی تخیلــی که به عنوان پــروژه ای دیده 
می شود که ســینماها را دوباره راه می اندازد، قوی ترین 
آغاز خود را در بریتانیا با ۷/۱ میلیون دالر فروش داشت. 
»انگاشــته« در آخر هفته در ۴۱ بازار بین المللی پخش 
شــد که از جمله آن ها می توان از فرانسه ۶/۷ میلیون 
دالر، کــره ۵/۱ میلیــون دالر و آلمان ۴/۲میلیون دالر 

نام برد.
»کریستوفر نوالن« کارگردان برجسته سینمای جهان که 
آثاری همچون سه گانه بتمن، تلقین و میان ستاره ای را 
در کارنامه دارد، از جمله فیلم سازانی است که خواهان 

بازگشایی هر چه سریع تر سینماها در هالیوود بود.
در خالصه داستان فیلم »انگاشته« یا همان »تنت« آمده 
اســت: دو جاسوس بین المللی حرفه ای برای جلوگیری 
از وقوع جنگ جهانی ســوم درگیــر ماجرا و توطئه ای 
پیچیده می شــوند؛ از جمله یک فنــاوری بی مانند که 

امکان وارونگی زمان را به بشر داده  است.
از بازیگــران ایــن فیلم می توان به رابرت پتینســون، 
کلیمانس پوزی، جان دیوید واشنگتن، الیزابت دبیکی، 
مایکل کین، کنت برانا و آرون تایلر-جانســون، اشاره 

کرد.
پس از پرســتیژ، این نخســتین فیلم نوالن اســت که 
هانس زیمر ســاخت موســیقی آن را برعهــده ندارد. 
وظیفه آهنگ سازی این فیلم برعهده لودویگ گورانسون 
اســت که در ســال ۲۰۱8 برای ساخت موسیقی فیلم 
پلنگ سیاه، برنده جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم شد.

گفت وگو با فرزاد خوشدست، کارگردان مستند »خط باریک قرمز«

حرفهایمهمالبهالیفیلمهایسطحیگممیشوند
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