
چرا حجاب؟
پــس از بحث هایی کــه از هفته پیش تا 
ابتدای همین هفته در رسانه ها و فضای 
مجــازی درباره وضعیت حجاب شــکل 
گرفت، صفحه توییتر ریحانه منتسب به 
دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری 
به نقل از ایشان نوشــت: »با حجاب زِن 
مسلمان، هم خود زِن مسلمان امنیت پیدا 
می کند و هم مرِد مسلمان. برای اینکه محیط سالم و دارای امنیت باشد، زن 
بتواند کار خود را در جامعه انجام دهد، مرد هم بتواند مسئولیت های خود را 

انجام دهد، اسالم حجاب را معین کرده است«.

شهید سازی  از یک قاتل
البته که از همان آغــاز کار حواس همه 
رسانه های داخلی و اغلب کاربران فضای 
مجازی جمع بود که خیلی ها در داخل و 
خارج کشور تالش دارند از »نوید افکاری« 
یک شــهید بسازند. پست و هشتگ های 
زیــادی هم برای لــو دادن این جریان و 
جلوگیری از شهیدسازی داغ شد؛ اما یک 
فعال رســانه ای، دیروز با انتشار فیلمی از ادای احترام مریم رجوی به عکس 
نوید افکاری  نوشت: »مریم رجوی طوری به نوید افکاری ادای احترام می کنه 
که انگاری قتلی که او مرتکب شده بود مأموریتی بوده از سوی منافقین و حاال 

یکی از مأموران آن ها قصاص و اعدام شده!«

در ازای یک سیر نبات !
کوه خــواری،  زمین خــواری،  پدیــده 
جنگل خــواری و دریاخــواری پدیده ای 
دیرپاســت. خیلی ها معتقدند این پدیده 
به راحتــی از بین بردنی و محو شــدنی 
نیست. گویا »شادی مدرس« -فعال محیط 
زیست- با اشاره به همین ماجرا در توییتر 
نوشته اســت: »اســتاندار مازندران طی 
نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی خواهان بازپس گیری ۱۸هزار هکتار از اراضی 
ملی کشــور از بانک زمین شــد. این اراضی که شامل ۱۲هزار و 400 هکتار 
از پناهگاه حیات وحش میانکاله اســت را عیسی کالنتری وزیر وقت جهاد 
کشاورزی در سال ۷۲ در ازای یک سیر نبات به بانک زمین واگذار کرده بود!«

چند کیلومتر مانده؟
وســط عکس ها، گزارش ها و اخبار داغ و 
ناراحت کننده ای از محرومیت در جنوب 
شرقی کشــور که هر از چندی در فضای 
رسانه ای و مجازی به چشم می خورد، خبر 
صف های طویل گاز مایع در زابل شاید از 
همه تازه تر باشد. دیروز، مالک شریعتی، 
نماینده مجلس در توییتر نوشت: »در بازدید 
از خط انتقال گاز طبیعی زاهدان به زابل مشخص شد از ۱۱0 کیلومتر لوله گذاری 
تا سه راه زابل - نهبندان، ۲0 کیلومتر و از ۱۱0 کیلومتر لوله گذاری تا زابل، ۲4 
کیلومتر تا زابل، 60 کیلومتر مانده... فعالً ظرفیت لوله سازی کشور در خدمت 
خط گوره به جاسک است... پیگیری می کنیم این ۸0 کیلومتر زودتر انجام شود«. 
البته ما از آماردهی و ارقام این توییت زیاد سر در نیاوردیم... شما را نمی دانیم!

 محمد تربت زاده تا همین چند وقت پیش فیس بوک، 
اینستاگرام، توییتر، تلگرام و واتساپ به صورت تقریباً 
انحصاری، فضای مجازی را در سرتاسر دنیا در اختیار 
گرفته بودند و اجازه عرض اندام به هیچ شبکه اجتماعی 
مرور  به  اما  پیش  سال  از چند  نمی دادند.  را  دیگری 
زمان شبکه های اجتماعی دیگر هم توانستند با نوآوری، 
عرضه امکانات بهتر و تبلیغات گسترده، خودشان را در 
دل کاربران فضای مجازی جا کنند. هرچند بسیاری از 
این شبکه های اجتماعی نتوانستند بیشتر از چند ماه در 
دنیای مجازی دوام بیاورند و خیلی زود اعالم ورشکستگی 
کردند، اما تعدادی از آن ها توانستند با انحصار غول های 
مجازی مقابله کرده و خودشان را به سطح اول در دنیای 
نمونه های  »الیکی«  و  تاک«  »تیک  برسانند.  مجازی 
موفقی از این شبکه های اجتماعی بودند که البته یک 
وجه مشترک هم داشتند و آن اینکه هر دو آن ها توسط 
چینی ها توسعه یافته بودند. شاید خیلی هایمان در ابتدا 
خیال می کردیم این شبکه های اجتماعی جایگزین های 
مناسبی برای اینستاگرام و توییتر خواهند بود، اما خیلی 
زود مشخص شد فضای مجازی بی در و پیکر تر از این 
حرف هاست و این شبکه های اجتماعی اگر خطرناک تر از 
غول های دنیای مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام نباشند، 

قطعاً کمتر از آن ها هم خطر نخواهند داشت!

7 میلیون نوجوان ایرانی#
»الیکی« یک شــبکه اجتماعی جدید ســاخته کشور 
سنگاپور و توسعه یافته توسط کشــور چین است. اگر 
تابه حال از این شــبکه اجتماعی استفاده کرده باشید، 
متوجه خواهید شد این نرم افزار توسط همان شرکتی 
توســعه یافته که پیش از این نرم افزار محبوب »ایمو« را 
ارائه داده بود.هدف اصلــی این برنامه مانند تیک تاک، 
ساخت ویدئو های کوتاه است. این نرم افزار دارای افکت ها 
و ایموجی ها و برنامه های جذابی برای تهیه فیلم است 
که همه کاربران می توانند به صورت رایگان با استفاده از 
تمامی امکانات آن یک ویدئو جذاب تولید و تدوین کنند 

و به اشتراک بگذارند و الیک جمع کنند.
طبق بررسی ها و تحقیق های صورت گرفته تا سال ۲0۱۹ 
تنها ۳00 میلیون نفر این برنامه را دانلود کرده بودند، اما 
فقط در 6 ماهه نخست سال ۲0۲0 این جمعیت به ۵00 
میلیون نفر رسید. اگر خیال می کنید این شبکه اجتماعی 
هنوز در کشورمان محبوب نشده باید بدانید طبق آمار، 
بیش از ۷ میلیون ایرانی تا کنون به عضویت این شبکه 
اجتماعی درآمده اند که بیشتر آن ها را نوجوان های زیر 

۱۸ سال تشکیل می دهند!
برای عضویت در »الیکی« باید حداقل ۱۳ ســال ســن 
داشــته باشــید، ولی اگر هنگام ثبت نــام اعالم کنید 
۱0 سال دارید، باز هم این برنامه به شما اجازه دسترسی 
می دهد! البته اگر از اهالی کشورهایی مانند هند و هلند 
باشید، تا قبل از ۱6 سالگی اجازه دسترسی به این شبکه 
اجتماعی را نخواهید داشت چرا که دولت این کشورها، 
محتوای »الیکی« را برای نوجوانان نامناسب ارزیابی کرده 
و اجازه ورودشــان به این شبکه اجتماعی را نمی دهند.

در کشورمان اگرچه این شبکه اجتماعی فیلتر است اما 
کودکان و نوجوانان به راحتی می توانند با اســتفاده از 
فیلترشکن های مختلف، به »الیکی« دسترسی پیدا کنند.

اعتماد به نفس کاذب#
»الیکی« یک برنامه فیلم محور با جذابیت باالست که برای 
نوجوانان طراحی شده و آن قدر محبوبیت دارد که حتی 

اینســتاگرام به دنبال خرید آن است، زیرا اگر »الیکی« 
گسترده شود دیگر نوجوانان سراغ اینستاگرام نمی روند.

اگر برای شــما هم این ســؤال پیش آمده که »الیکی« 
چگونه نوجوانان را جذب می کند، باقی مطلب را بخوانید.

روند فعالیت در الیکی به این صورت اســت که نوجوان 
فیلمی کوتــاه از خودش گرفتــه، تدوین می کند و به 
اشتراک می گذارد و هر چه فیلمش جالب تر باشد بیشتر 
الیک جمع می کند. در نتیجه تعداد دنبال کنندگانش باال 
می رود و این افزایش دنبال کننده برای نوجوان تبدیل 
به دغدغه اصلی می شــود.  آن طور  که کارشناســان 
این حوزه می گویند، بــاال رفتن دنبال کننده برای یک 
نوجوان یعنی هویت بخشی و باال رفتن اعتماد به نفس، 
اما از راهی غیرمعقول و غیرمنطقی. یعنی همان چیزی 
که سازندگان این برنامه ها می خواهند؛ آن ها به خوبی 
می دانند نوجوان در این سن چه خواسته ای دارد و چه 
می خواهد و از چه چیزی بیشترین تأثیر را می گیرد. پس 
براساس آن، اهداف خود را پی ریزی و پیگیری می کنند.

بازی جمجمه#
تا اینجا همه چیز خوب و منطقی به نظر می رســد اما 
رونــد جذب مخاطب در »الیکی« تبعات وحشــتناکی 
برای نوجوانــان و در مقیاس بزرگ تر برای جامعه دارد. 
علی درویشی، اســتاد دانشگاه و کارشناس حوزه سواد 
رســانه و فضای مجازی در گفت وگویش با خبرگزاری 
فــارس توضیح می دهد: آســیب ها از همان زمانی که 
تعداد دنبال کننده باال برود شروع می شود، زیرا نوجوان 
درک می کند برای اینکه تعــداد دنبال کننده باال برود 
باید فیلم هایی متفاوت و حتی گاهی نامتعارف و چالشی 

بگذارد و این یعنی خطر.
این کارشناس حوزه سواد رسانه در ادامه می گوید: »مثاًل 
یکی از این چالش ها بازی شکســتن جمجمه است که 
ســه نفر در کنار هم قرار گرفته و یک نفر هم فیلم الیو 
می گیرد و دو نفر چپ و راستی همزمان باال می پرند و 
نفر وسطی که می خواهد باال بپرد آن دو نفر به پشت پای 
او زده و فرد وسطی با پشت سر به زمین می خورد. این 
بازی منتهی به مرگ یا آسیب جدی به جمجمه می شود. 
این تنها یکی از بازی های چالشی نوجوانان در فضا ها و 
شبکه های اجتماعی برای جمع کردن دنبال کننده است«.

درآمدهای نجومی#
هرچند مثال باال کمی تا قسمتی بیان می کند که چرا 
الیکی می تواند برای نوجوانان خطرناک باشد اما الیه های 
پنهان بیشتری هم در این ماجرا وجود دارد که بررسی 

آن ها خالی از لطف نیست.
در برنامه »الیکی« الیک ها ســطح بندی می شوند و اگر 
تعــداد الیک و کامنت از حد مشــخصی باالتر رود، به 
صاحب صفحه پول دیجیتال تعلق می گیرد. در نتیجه 
بسیاری از نوجوانان با ساخت فیلم های پربازدید، یک شبه 
به اندازه درآمد چند ماه یک کارمند پول درمی آورند و 
بدون نظارت والدینشــان این پول ها را به هر روشی که 

دلشان بخواهد خرج می کنند.
در ادامه البته ماجرا جالب تر می شــود! شرکت الیکی 
بســیاری از شــاخ های الیکی را که همیشــه میزان 
مشخصی بازدید دارند، انتخاب کرده و استخدام می کند. 
این نوجوان ها بدون داشتن تخصص در زمینه ای خاص، 
تبدیل به سفیر تبلیغات این شبکه اجتماعی می شوند 
و با انجام تبلیغات برای شــرکت های بزرگ در صفحه  

شخصی شان، حقوق های نجومی دریافت می کنند.

در کنار تمام این موارد، شاخ های الیکی این روزها تبدیل به 
الگوی نوجوانان شده اند. بسیاری از آن ها در صفحه هایشان 
لباس پوشیدن، آرایش کردن و حتی نحوه برخورد های 
اجتماعــی را به ســایر نوجوانان آمــوزش می دهند!

آزادی جنسی در »الیکی«#
بدون تعارف بیشــتر اعضای الیکی به واسطه محتوای 
جنسی به ســمت این شــبکه اجتماعی گرایش پیدا 
کرده انــد. در این شــبکه اجتماعی قوانیــن مربوط به 
محتواهای جنسی، زمین تا آسمان با سایر شبکه های 
اجتماعی مانند اینستاگرام تفاوت دارد. به همین خاطر 
دســت کاربران در انتشار محتوای جنسی به شدت باز 
اســت. موضوعی که سبب شــده این شبکه اجتماعی 
در بســیاری از ســایت های معتبر فناوری در دســته 
»بزرگساالن« قرار گیرد!حاال بر اساس آنچه علی درویشی 
می گوید، حضور بی شمار کودکان و نوجوانان در  الیکی، 
این شبکه را به مکانی مورد عالقه برای بیماران جنسی 
تبدیل کرده اســت و تبهکاران جنســی با استفاده از 
ابزار های موجود در آن، در این شبکه اجتماعی جوالن 

داده و از نوجوانان سوءاستفاده می کنند.

مراقب فرزندانتان باشید#
حاال با وجود این توضیحات احتماالً از خودتان می پرسید 
برای جلوگیری از حضور فرزندانتان در این شبکه های 
اجتماعی چه باید کنیــد. از آنجایی که ما هنوز مانند 
کشور هلند، زیرساخت هایی برای محدودیت دسترسی 
نوجوانان به این شبکه اجتماعی را نداریم و فیلترینگ هم 
دردی را دوا نکرده است، والدین باید خودشان دسترسی 

نوجوانان به این شبکه اجتماعی را مدیریت کنند.
اگــر تاکنون در این زمینه ناموفق بوده اید، راهکاری که 
علی درویشی، کارشــناس حوزه سواد رسانه پیشنهاد 
کــرده، می تواند تا حد زیادی کمکتــان کند. در پایان 
بخشــی از پیشــنهاد او برای محدود کردن دسترسی 
نوجوانان به »الیکــی« را می خوانید.»والدینی که فرزند 
آن ها عضو الیکی یا شــبکه اجتماعی شبیه آن نیست، 
باید اطالعات خود را درباره الیکی و هر شبکه دیگری باال 
ببرند و معایب و مزایای آن را راحت در قالب گپ و گفت 

با فرزندان خود در میان بگذارند.
اما خانواده هایی که فرزندان آن ها عضو الیکی هستند، 
باید نصب این گونه شبکه ها روی گوشی والدین باشد، 
زیرا والدین بازه زمانی برای آن ها تعریف کرده و کنترل 
محسوس و نامحســوس خواهند داشت. حال اگر خود 
نوجوان گوشی هوشمند داشت و الیکی را روی گوشی 
خود نصب کرده بــود باید با او صحبت و قوانینی برای 
او وضع کرد؛ در الیکی گزینــه ای برای کنترل والدین 
وجود دارد که اگر این گزینه را والدین تأیید کنند زمانی 
که نوجوان خواســت فیلمی غیرمتعارف ارسال کند تا 
والدین تأیید نکنند ارسال نخواهد شد. والدین باید سواد 
رسانه ای خود را باال ببرند و روی این موضوع حساسیت 
داشــته باشند، حتی خودشان پیج داشته باشند و پیج 
فرزندشان را دنبال کنند که چه کار هایی انجام می دهد. 
از فرزند خود بخواهند پیجش را خصوصی کرده تا هر فرد 
غریبه ای وارد پیجش نشود و هر دنبال کننده غریبه ای را 
تأیید نکند، زیرا تأیید غریبه ها یعنی زنگ خطر. از آن ها 
بخواهیم جواب هر پیامی را ندهند و بخواهیم افراد غریبه 
که دنبال دردسر است را بالک یا ریپورت کنند. باید به 
نوجوان بفهمانیم باال رفتن دنبال کننده یعنی باال رفتن 

استرس و افت درسی و رفتن به بیراهه«.

زمزمه های مقدس
قدس زندگی: آن هایــی که دهه60 
و عطر و بــوی روزهای دفاع مقدس را 
درک کرده اند، بعید است »آهنگران« را 

فراموش کرده باشند. 
بر فرض که خیلی حافظه خوبی نداشته 
باشــند، دســت کم از میان نوحه های 
شورانگیز آن روزها »ای لشکر صاحب 
زمان« را بدون شک به خاطر دارند. در 
آستانه آغاز هفته دفاع مقدس و سالگرد 
آغاز جنگ تحمیلی، ماجراهایی از این 
اثر آهنگران را که فارس منتشر کرده در 

ادامه می خوانید. 
شب های عملیات، مجالس دعا و روضه 

برپا می شد و مداحان و نوحه خوان ها به مرثیه خوانی می پرداختند. روز عملیات 
نیز نواهای حماســی در گردان ها پخش می شد تا رزمنده ها برای نبرد آماده 
باشند. یکی از این نوحه ها، نوحه مشهور »ای لشکر صاحب  زمان« با نوای حاج 

صادق آهنگران بود.
شــاعر این نوحه ماندگار، مرحوم حبیب اهلل معلمی اســت که بسیاری از آثار 
ماندگار دوران دفاع مقدس را سروده است. آیت اهلل جزایری به نقل از این شاعر 
می گوید: »بسیاری از اشعار نوحه های معروف دوران دفاع مقدس  از جمله »ای 

لشکر صاحب  زمان« را هنگام بیل زدن باغم سروده ام...«.
 ماجرای آشنایی معلمی با آهنگران هم شیرین است. آهنگران بنا بود در دیدار 
امام خمینی)ره( با رزمنده ها، نوحه خوانی کند. عمویش به او نوحه ای قدیمی 

می دهد تا بخواند.
 ســبک آن نوحه به دلش می نشیند، اما چند روز مانده به مراسم، پسر آقای 
معلمی نزد آهنگران می آید و می گوید: پدرم شعر می گوید. آهنگران با ناامیدی 
آن شــعر قدیمی را به او می دهد و می گوید، به پدرت بگو مطابق این شعر و 
با همین سبک، شعری بسراید و تعدادی نام شهید هم می دهد تا آن ها را در 

شعر بگنجاند. 
فردای آن روز پسر مرحوم معلمی با شعر »ای شهیدان به خون غلتان خوزستان 
درود...« می آید پیش حاج صادق. آهنگران با دیدن این شعر شگفت زده می شود 
و همان را در محضر امام خمینی)ره( می خواند که بسیار هم مورد توجه قرار 

می گیرد.  
»ای لشکر صاحب زمان«، »با نوای کاروان«، »شور حسین است چه ها می کند«، 
»این لشکر حق عازم کربالست امشب«، »سوی دیار عاشقان رو به خدا می رویم«، 
»بهر آزادی قدس از کربال باید گذشت«، »ای لشکر حسینی تا کربال رسیدن یک 
یا حسین دیگر« و... از سروده های مشهور حبیب اهلل معلمی است که با صدای 

آهنگران در دوران دفاع مقدس خوانده و زمزمه شهدا و رزمنده ها شد.

 مجازآباد
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ورزشورزش
در شب بازی تفریحی »شهرخودرو« مقابل الهالل

 استقالل - الشرطه
 به شرط پیروزی

 مسئول ویژه پیگیری پرونده سرمربی سابق تیم ملی
 در گفت و گو با قدس:

بی خیال ویلموتس نمی شویم

 گفت وگو با صادق برقعی، بازیگر سریال »زمین گرم«

دوست ندارم تکرار شوم

نماز جماعت در اسرائیل
ســی ام  روز  زندگــی:  قدس 
شهریور ۲۵ ســال پیش، خلبان 
پــرواز ۷0۷ کیــش ایــر پس از 
مسافرانش  و  هواپیما  بازگرداندن 
اسرائیل، در مصاحبه ای گفت:  از 
»صهیونیست ها مسافران را تشویق 
به پناهندگی سیاسی می کردند«. 
روایــت روزنامه هــای اروپایی اما 
کمی متفاوت بود. چون در همین 

روز، روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن نوشــت: اسرائیلی ها مسافران ایرانی را 
به گروگان گرفته بودند! اگر خاطرات سال ۱۳۷4 را به یاد نمی آورید یا سن 
و سالتان به خاطره بازی از این سال ها نمی خورد ادامه مطلب را بخوانید تا 

بدانید ماجرا چیست.
پرواز شــماره ۷0۷ کیش ایر قرار بود در ســاعت ۹ صبح روز سه شنبه ۲۸ 
شــهریور ۱۳۷4 از فرودگاه مهرآباد در تهران به مقصد جزیره کیش انجام 
گیرد. اما هواپیما در حین ســفر ربوده شد و سرانجام در یک پایگاه نظامی 
در تل آویو فرود آمد. هواپیماربا، یکی از میهمانداران هواپیمای ربوده شده، 
مردی ۳6 ساله به نام »رضا جباری« و تبعه ایران بود. هواپیمای ربوده شده 
از نوع بوئینگ ۷0۷، متعلق به هواپیمایی ســاها و در اجاره کیش ایر بود.  
بــا وجود اینکه رباینده هواپیما ظاهراً هیچ گونه هدف سیاســی از کار خود 

نداشته است، ماجرا به سرعت رنگ سیاست به خود گرفت. 
هواپیما ربا قصد داشــت هواپیما را به اروپا ببرد، اما هواپیما سوخت کافی 

برای پرواز تا این مقصدها را نداشت.
 هواپیماربا درخواســت نشســتن هواپیما در فرودگاه ظهران در عربستان 
ســعودی را کرد اما این درخواست هم از ســوی عربستان رد شد. سپس 
هواپیما درخواست فرود در اردن را کرد که اردن نیز اجازه فرود به هواپیما 
نداد و ملک حسین )پادشاه وقت اردن( به اسحاق رابین )نخست وزیر وقت 

اسرائیل( درباره این هواپیما پیام هشداری فرستاد. 
ســرانجام هواپیماربــا تصمیم گرفــت هواپیما را در فــرودگاه بین المللی 
بن گوریون در تل آویو بنشاند اما با اسکورت یک جنگنده اسرائیلی  به سمت 
یک پایگاه هوایی در نزدیکی ایالت، هدایت و نشــانده شــد. درباره هویت، 
اهداف و سرانجام هواپیماربا حرف و حدیث زیاد است. از اینکه او بالفاصله 
پس از پیاده شدن از هواپیما دستگیر شد و درخواست پناهندگی به آمریکا 
را کرد و چون پذیرفته نشد، درخواست پناهندگی به اسرائیل را داد تا اینکه 
رســانه ها او را نه تنها میهماندار هواپیما بلکه یک نظامی می دانســتند که 
مدتی با درجه ســرهنگی در ارتش ایران مشغول به کار بوده و بعدها هم با 

شرکت نفت گچساران همکاری می کرده است. 
رضا جبــاری اگرچه ظاهراً به خاطر هواپیماربایی در اســرائیل محاکمه و 
زندانی شــد اما ۱0 سال بعد شهروندی این رژیم را دریافت کرد و در آنجا 
ماندگار شد. ســال ۱۳۸۵ برخی از خبرگزاری ها نوشتند او در مرز ایران و 

ترکیه به جرم جاسوسی برای صهیونیست ها دستگیر شده است.
سرنوشت هواپیما، کادر پرواز و مسافرانش اما مطلب ناگفته ای ندارد. احتماالً 
خیلی ها تصاویر خبری آن زمان را از تلویزیون دیده اند که مهندس پرواز و 

تعدادی از مسافران هواپیما به نماز جماعت ایستاده بودند. 
پس از حدود سی و چند ساعت، اسرائیلی ها مجبور شدند به هواپیما، کادر 

پرواز و مسافران اجازه پرواز به سوی ایران را بدهند.

فرشید باقری در گفت وگو با قدس:

 شانس زیادی برای
 پیروزی داریم

آن روزها

تقویم تاریخ

هشدار !  با  شبکه  اجتماعی محبوب  نوجوانان بیشتر آشنا شویدهشدار !  با  شبکه  اجتماعی محبوب  نوجوانان بیشتر آشنا شوید

»الیکی« و شاخ هایش!»الیکی« و شاخ هایش!
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کشورمان  نماینده  چهارمین  خداشناس:  حمیدرضا 
در لیگ قهرمانان آسیا امشب از ساعت22:30 نخستین 
بازی اش را پس از شــروع مجدد ایــن رقابت ها مقابل 
الشرطه عراق برگزار خواهد کرد. استقالل ایران که از دو 
بازی قبلی اش تنها یک امتیاز کسب کرده بود این شانس 
را داشــت تا با انصراف الوحده امارات از ادامه بازی ها، به 
راحتی از گروهش صعود کند اما پیروزی الشرطه مقابل 
االهلی عربســتان کار را برای اســتقالل سخت کرد و 
آبی پوشــان تنها در یک صــورت می توانند از این گروه 
صعود کنند. شــاگردان نامجو مطلــق با توجه به اینکه 
االهلی عربستان در این گروه6 امتیازی است و الشرطه 
با چهار امتیاز درست پشت ســر نماینده سعودی قرار 
گرفته، برای صعود از این گروه باید امشب حتماً الشرطه 
را شکســت دهند تا جای نماینده عــراق را در رده دوم 
جدول بگیرند. باید در نظر داشــت تساوی در این دیدار 
ممکن است نماینده کشورمان را از صعود باز بدارد؛ چرا 
که  استقالل حتی در صورت پیروزی در بازی آخر برابر 
االهلی و پنج امتیازی شدن ممکن است به دلیل تفاضل 
گل از صعود به مرحله بعد باز بماند، پس شاگردان نامجو 
مطلق برای اینکه سرنوشت صعود را در دست خود داشته 
باشند باید سه امتیاز حساس بازی برابر الشرطه را بدست 

بیاورند.

دور بودن از شرایط مسابقه، تنها نگرانی #
استقاللی ها

نامجو مطلق برای این بازی حساس همه شاگردانش را 
به جز سیاوش یزدانی در اختیار دارد، حتی در واپسین 
لحظات علی کریمی هافبک تأثیرگذار آبی پوشــان به 
جمع اســتقاللی ها اضافه شد که خود شوک مثبتی به 
نماینده کشورمان بود. نکته مثبت استقالل حضور یک 
هفته ای در قطر و انجام تمرینات منظم زیر نظر نامجو 
مطلق اســت که می تواند این تیــم را به هماهنگی 

بیشتری رسانده باشد.
 اما تنها چیزی که سبب نگرانی نامجو مطلق 
و هــواداران از عدم نتیجه گیری تیمشــان 
اســت، به دور بودن از شرایط مسابقه است. 
استقاللی ها برعکس الشرطه که دو دیدار برابر 
نماینده سعودی برگزار کرده، آخرین باری که به 
میدان رفتند، در مشهد و فینال جام حذفی مقابل 
تراکتور بود، که پس از آن دیدار با توجه به حواشی پیش 
آمده بر سر انتخاب سرمربی و البته تمدید قراردادهای 

بازیکنان، این تیم از شرایط آرمانی به دور بوده و ممکن 
اســت تأثیرش را در این بازی نشان دهد. و این موضوع 
را سرمربی استقالل در نشست خبری پیش از بازی به 

آن اشاره کرد. 

 نامجومطلق: حریف خطرناکی برای     رقبا هستیم#
ســرمربی اســتقالل می گوید: تیمش به دلیل اینکه از 
شرایط بازی دور شده است، ضرر قابل توجهی کرده است. 
مجید نامجومطلق سرمربی استقالل در نشست خبری 
قبل بازی تیمش مقابل الشرطه عراق در رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا گفت: شرایطی که در مورد الوحده پیش 

آمد، نظم بازی ها را به هم زد.
 تیم الوحده سه امتیاز از الشرطه گرفته بود و یک امتیاز از 
االهلی بدست آورده بود و این مسئله می توانست به نفع 
ما باشــد و باید AFC این مسئله را در نظر می گرفت. با 
توجه به اینکه ما بیشتر استراحت کردیم، به نفع ما شد اما 
از اینکه از شرایط بازی به دور هستیم به ضرر ما می شود. 

ما تیم بســیار خوب و باانگیزه ای داریم و در سطح آسیا 
بسیار قدیمی هستیم و عناوین زیادی داریم و با توجه به 
تجربه ای که داریم می توانیم حریف خطرناکی برای رقبا 
باشیم. ما تمام تالش خود را می کنیم که به مرحله بعد 

صعود کنیم تا در مرحله حذفی حضور داشته باشیم.

 خبری خوب برای آبی ها #
اما دیروز خبرگزاری ها مطلبی را منتشر کردند که موجب 
شادمانی شاگردان نامجو مطلق شد. پایگاه خبری الفرات 
عراق از غیبت مهاجم تأثیرگذار الشرطه در دیدار مقابل 
استقالل خبر داد. به نوشته این پایگاه خبری، مصدومیت 
محمد قاســم مهاجم ملی پوش الشرطه در بازی مقابل 
االهلی عربستان تشــدید شده و این بازیکن قطعاً دیدار 
برابر اســتقالل را از دست می دهد. یکی از مسئوالن تیم 
الشــرطه با تأیید این خبر به پایگاه الفرات گفت: محمد 
قاسم حداقل به مدت سه روز نمی تواند تمرین کند و در 

این مسابقه حضور نخواهد داشت. 

شهرخودرو به دنبال اعتبار مقابل الهالل#
نماینده مشهدی کشــورمان در لیگ قهرمانان آسیا تا 
اینجای کار بســیار ضعیف نشــان داده و از چهار بازی 
گذشــته اش نه تنها امتیازی بدست نیاورده، بلکه حتی 
یک گل هم نزده اســت و ضعیف ترین نتایج را در بین 
تیم های شــرکت کننده در این رقابت ها بدست آورده 
است. حاال شاگردان مهدی رحمتی امشب باید برای اعاده 
حیثیت و دفاع از اعتبارشان مقابل تیم قدرتمند الهالل 
قرار گیرند که البته از شانس خوب شهرخودرو 10 بازیکن 
اصلی این تیم با کرونا دســت و پنجه نرم می کنند و این 
تیم قدرتمند صعودی در مقابل شهرخودرو قرار است از 
چند بازیکن امیدش استفاده کند. )در عین حال احتمال 

لغو این دیدارهم وجود دارد.(
 آبی پوشــان عربســتانی برای صعود از ایــن گروه تنها 
یــک امتیاز احتیاج دارند، بدیــن ترتیب در بازی مقابل 
شهرخودرو به چند بازیکن دیگرش هم به احتمال زیاد 

سرمربی این تیم استراحت خواهد داد.

در شب بازی تفریحی »شهرخودرو« مقابل الهالل

استقالل - الشرطه به شرط پیروزی

گل محمدی: با تیم الدحیل بازی داریم نه بن عطیه
ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی مهم مقابل التعاون درباره 
بازی با الدحیل حریف بعدی  سرخپوشان گفت:  الدحیل تیم بزرگی است و بازیکنان 

زیادی دارد و بدون شک بازی سختی را مقابل این تیم قطری خواهیم داشت. 
یحیی گل محمدی درباره غیبت مهدی بن عطیه در دیدار بعدی پرســپولیس با 
الدحیل اظهار کرد: در اینکه بن عطیه بازیکن تأثیرگذاری است شکی نیست، اما ما 

با الدحیل بازی داریم و حریفمان بن عطیه نیست. 

یک اپراتور پول شیخ دیاباته را پرداخت کرد!
ورزش: در شــرایطی که مهاجم مالیایی استقالل این باشگاه را با ارسال نامه ای در 
خصوص تعهدات مالی اش تهدید کرده بود، آن ها موفق به دریافت منابعی برای بستن 
این پرونده شدند. گفته می شــود باشگاه استقالل موفق شده مبلغ 10 میلیاردی 
برای پرداخت مطالبات ایــن بازیکن و همچنین هرویه میلیچ تأمین کند. در این 
زمینه ایرانسل که در فصل و همچنین در این فصل اسپانسری باشگاه را عهده دار 
بوده، اقدام به پرداخت 10 میلیارد به حساب باشگاه کرده و از این بخش قرار است 

مطالبات مهاجم مالیایی تیم پرداخت شود.

۸ هزار یورو؛ هزینه »خارپاشنه« حدادی 
ورزش: سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی از اختصاص ۸ هزار یورو برای پرداخت 
هزینه جراحی »خارپاشنه« و هتلینگ بیمارستان احسان حدادی در آلمان خبر داد.

محمد اســد مسجدی در گفت و گو با ایســنا با اشاره به اینکه فدراسیون پزشکی 
ورزشی مسئول ســالمت ورزشکاران اســت اظهار کرد: کمیته درمان فدراسیون 
پزشــکی ورزشی پس از حدود پنج جلســه به این نتیجه رسید. با توجه به اینکه 
پزشــک معتمد احسان حدادی ضمانت مکتوب ارسال کرده است هزینه مربوط را 

متقبل شویم و وی را اعزام کنیم.

نوازی: می ترسیم کرونا بگیریم
ورزش: مربی تیم فوتبال شهرخودرو گفت: الهالل تیم بزرگی است و چندین دوره 
قهرمان آسیا شده اما ما آماده هستیم تا در داخل زمین بازی خودمان را انجام دهیم. 
محمد نوازی گفت: شــنیده ام چند بازیکن تیم آن ها دچار ویروس کرونا شده اند. 
احساس می کنم در اینجا شرایط از نظر ویروس کرونا و مقابله با این بیماری شرایط 
چندان خوب نیست چون ما با این تیم بازی داریم و هشت نفر از آن ها به این بیماری 
مبتال شده اند. تضمینی نیســت که این ویروس به بازیکنان ما هم منتقل نشود. 
ما و پاختاکور که با الهالل بازی کرده شرایط سختی داریم و می ترسیم کرونا بگیریم.

سینا سپهر: ماجرای بازگشت استراماچونی به تهران 
بهترین پوشش رســانه در قبال پرونده قرارداد افتضاح 
اســتخدام مارک ویلموتس بود. مســئوالن فدراسیون 
فوتبــال و وزارت ورزش و جوانان که پیش از بروز این 
اتفاقات به شدت زیر فشار منتقدان قرار داشتند با کمک 
گرفتن از این شــو رسانه ای تالش کردند پرونده مارک 
ویلموتس را به حاشیه سوق دهند تا دیگر افکارعمومی 

به این مسئله فکر نکنند.
البته در کنار این اتفاق مدیران فدراسیون فوتبال با پیش 
کشیدن مخالفت با استخدام سرمربی و بازیکن خارجی 
ژســت دفاع از حقوق بیت المال را بــه خود گرفتند تا 
شــاید بعدها از این مسئله و مخالفت با ورود خارجی ها 

بهره برداری تبلیغاتی داشته باشند.
شنیده می شود حقایق جدیدی در این میان روشن شده 
که بی گمان با اتمام پروسه تحقیقاتی گزارش نهایی آماده 
ارسال به نهادهای قضایی خواهد شد تا فرایند محاکمه 

افراد متخلف آغاز شود.

نظام الدین موسوی#
سید نظام الدین موسوی، به عنوان مسئول ویژه پیگیری 
پرونده در گفت و گو با قــدس در این ارتباط می گوید: 
برخالف گمانه زنی های رســانه ای کمیسیون اصل ۹0 
ایــن پرونده را به حال خــود رها نکرده بلکه تحقیقات 
کارشناسی در حال انجام است و حقایق جدیدی آشکار 
شــده که در حال حاضر از بیان آن ها معذوریت داریم 
چون ممکن است با انتشار پیش از موعد اسناد و مدارک 
دیگر قابل دسترسی نباشد اما قطعاً مجلس بی خیال این 

پرونده و تخلفات روی داده نخواهد شد.
وی بیان کرد: ما از نمایندگان دستگاه های 
نظارتــی و امنیتــی دعــوت کرده ایم تا 

گزارش های خود درباره پرونده ویلموتس 
را به کمیسیون اصل ۹0 مجلس ارائه دهند.

رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون 
اصل ۹0 مجلس تصریح کرد: کمیسیون اصل 
۹0 دیدگاه، اســناد و نظرات دســتگاه های 
امنیتی و نظارتی را درباره پرونده ســرمربی 
سابق تیم ملی فوتبال ایران اتخاذ می کند 
تا سپس بررسی های خود را در این زمینه 

جمع بندی کند.

 احضارهای پنهانی#
البته همزمان با پیگیری های مجلس، 
دیگــر نهادهای نظارتــی به دنبال 
رمزگشــایی از تخلفــات صورت 

گرفته در خصوص این پرونده هستند که در این ارتباط 
شنیده می شود برخی مســئوالن فوتبالی و ورزشی به 
واسطه تأثیری که در جریان عقد این قرارداد ایفا کردند 
در سازمان بازرســی کل کشور حضور پیدا کردند و به 
کارشناسان مســئول توضیحاتی ارائه کردند تا مراحل 

تکمیل پرونده قضایی تکمیل شود.
نکتــه جالب توجه در این میــان ورود دولتی ها به این 
پرونده اســت، گویا با توجه به پیامدهــای فراوان این 
قرارداد و جرایم سنگین دولتمردان به کمک سلطانی فر 
آمدند تا شاید بتوانند از نظر حقوقی به فدراسیون فوتبال 
کمــک کننــد و در دادگاه CAS بتواننــد محکومیت 

پرداخت غرامت سنگین را رفع و رجوع کنند.
حاال باید دید مسعود سلطانی فر و اعضای هیئت رئیسه 
فدراســیون فوتبال که در ردیف نخســت متهمان این 
پرونده قرار دارند می توانند از پرداخت غرامت ســنگین 

به ویلموتس جان سالم به در ببرند یا خیر؟

امین غالم نژاد: پس از جدایی سرلک و مرادمند حاال 
خبر می رسد امین قاسمی نژاد هم ساز جدایی کوک کرده 
و برای کوچ از مشــهد چمدان بسته است. این بازیکن 
که طی فصول قبل برگ برنده مربیان در تنگناها بود با 
پیشنهاد خوبی از تبریز مواجه شده و با توجه به اوضاع 

مالی بی سرانجام شهرخودرو قصد جدایی دارد.
وینگر بابلی 33 ســاله با توجه به اینکه شــهرخودرو به 
واسطه حذف زود هنگامش تا اواخر هفته جاری به مشهد 
باز می گردد، گویا قرار اســت به صورت رسمی مذاکرات 
خود برای ترک باشگاه را انجام دهد. منصوریان روی این 
بازیکن حســاب ویژه ای باز کــرده و با توجه به جدایی 
احتمالــی دژاگه می خواهد وزن تیمش را در آن منطقه 

متعادل نگه دارد.

پول رضایت نامه در جیب شهرخودرو#
قاسمی نژاد برای جدایی از شهرخودرو البته نیاز به اخذ 
رضایت نامه دارد، همان مســیری که امسال بازیکنانی 
چون حســین مرادمند، میالد سرلک و یونس شاکری 
پشت سر گذاشــته اند؛ اما به احتمال فراوان با توجه به 
میل جدایی قاســمی نژاد، ســرانجام توافقات الزم برای 
جدایی او از این تیم مشــهدی پس از سه سال صورت 
خواهد گرفت و این وینگر بابلی فوتبال اش را در خارج از 

مشهد ادامه خواهد داد.
با توجه بــه اوضاع مالی بغرنج شــهرخودرو حمیداوی 
احتماالً با گرفتن پول رضایت نامه به جدایی این بازیکن 
رضایت دهد. مجموعه شهرخودرو تا اینجای فصل نقل و 
انتقاالت نزدیک به 4 میلیارد از فروش مرادمند و سرلک 
پول بدســت آورده که بخشی از هزینه های سال قبل را 
جبران کرده اســت. اکنون برنامه باشگاه همین است و 
قصد دارد با خرید بازیکنان ارزان قیمت و چهره شــدن 

آن ها یکی از راه های حرفــه ای درآمد زایی را در پیش 
بگیرد. از احمد الجبوری به عنوان جانشین قاسمی نژاد 
یاد می شود و البته شنیده می شود چند بازیکن از لیگ 

دسته اول در فهرست خرید این تیم دیده می شود. 

*تک تیر امین#
تیم مشــهدی امیدوار بود در مسابقات جام باشگاه های 
آسیا با تساوی و پیروزی در هر بازی بتواند پاداش خوبی 
بگیــرد که تا اینجای کار و بــا بازی های ضعیفی که به 
نمایش گذاشته است موفق به این امر نشده است. تنها 
بازیکنی که نمایش بهتری نســبت به بقیه داشته امین 
قاســمی نژاد بوده که فقط یک توپ به تیر دروازه زده 
است.سال قبل پسرعموی قاسمی نژاد از شهرخودرو جدا 

شد و به فوالد پیوست.

*قاسمی نژاد: فشردگی، کیفیت بازی ها را #
پایین آورده است

امین قاســمی نژاد هافبک تیم فوتبال شــهرخودرو به 
همراه محمد نــوازی در کنفرانس خبری پیش از دیدار 
برابر الهالل شرکت کرد و با اشاره به دو بازی قبلی تیم 
که با دو شکست خاتمه یافته بود گفت: ما دو بازی خیلی 
خوب انجام دادیم و فقط نتوانستیم از موقعیت هایی که 
ایجاد کردیم استفاده کنیم. یکی دو صحنه تمرکزمان را 
از دست دادیم و بازی را واگذار کردیم و دیگر نمی توانیم 

صعود کنیم.
او سپس با اشــاره به دیدار روز آینده برابر الهالل اضافه 
کرد: الهالل تیم قابل احترامی است و بازی سختی در روز 
أینده خواهیم داشت. فشردگی بازی ها کیفیت بازی ها را 
پایین آورده است. البته ما جوانان خوبی داریم و امیدوارم 

دست پر از زمین مسابقه خارج شویم.

مسئول ویژه پیگیری پرونده سرمربی سابق تیم ملی در گفت و گو با قدس:

بیخیالویلموتسنمیشویم
» شهرخودرو «  از ستاره ها خالی می شود؟

قاسمینژاد،جداشدهبعدی

گفت  وگوی کوتاه 

فرشید باقری در گفت وگو با قدس:

شانس زیادی برای پیروزی داریم
حمیدرضاعرب: فرشید باقری، هافبک میانی اســتقالل که قراردادش را با 
استقالل تمدید کرد آماده است تا در صورت لزوم در ترکیب استقالل قرار بگیرد. 

شرایط اردوی استقالل در قطر چطور است؟
روحیه باالیی داریم و بسیار با انگیزه هستیم. شرایط خوب پیش می رود و ما شانس 
زیادی برای پیروزی مقابل الشــرطه داریم. بچه ها خیلی خوب تمرین کردند.

خودت قراردادت را تمدید کردی و به نظر می رسد با انگیزه 
هستی

همین طور اســت. من فصل پیش شرایط خوبی نداشتم و به دالیلی نتوانستم 
برای استقالل بازی کنم. اما هرچه جلوتر برویم آماده تر می شوم. من روزگاری 
هر بار که استقالل وارد زمین می شد در ترکیب اصلی بودم و می خواهم دوباره 

جایگاه ثابتم را پس بگیرم. برای رسیدن به این موضوع خیلی انگیزه دارم.

الشرطه را چطور ارزیابی می کنی؟
تیم خوبی است. آن ها االهلی را بردند و شانس بیشتری برای صعود دارند. بعید 
نیست برای تساوی مقابل ما به میدان بیایند تا شانس خود را تا روز آخر حفظ 
کنند اما ما هم بســیار با انگیزه هستیم و تالش می کنیم از این بازی یک برد 
بزرگ بیرون بکشیم. حقیقت این است که فقط پیروزی استقالل را به مرحله 

بعد می برد و باید با برد از زمین خارج شویم.

نحوه میزبانی حریف چگونه بوده است؟
به هرحال به خاطر ماجرای ویروس کرونا شرایط تا حدی متفاوت است اما تالش 
کردیم خودمان را با شرایط وفق دهیم تا مشکلی ایجاد نشود. محدودیت هایی 

وجود دارد اما سعی کردیم در همین شرایط خودمان را آماده نگه داریم. 

ورزش: پرســپولیس جمعه شب توانست پیروزی 
مهمی را در کارنامه خود به ثبت برساند. برد سرخ ها 
در مقابل التعاون تبانی احتمالی رقبای پرسپولیس 
را تا حدود زیادی بی معنا کرد. حاال می توان گفت 
پرسپولیس خیلی راحت تر از قبل برای صعود از این 
گروه برنامه ریزی می کند.پرسپولیس با پیروزی در 
این مســابقه هفت امتیازی شد و باالتر از التعاون 
در رتبه نخســت قرار گرفت. کســب ســه امتیاز 
این مسابقه ســبب  شد سرنوشت صعود در دست 
پرسپولیس باشد و کمتر منتظر احتماالت و اتفاقات 
بماند. با توجه به امتیازات پرسپولیس و شرایط رقبا 
در جدول پرســپولیس با کسب پیروزی در دیدار 
بعدی  برابر الدحیل می تواند صعودش را از این گروه 
قطعی کند. پس از کســب این پیروزی احتمالی، 
شاید اولویت بعدی برای پرسپولیس این باشد که به 
عنوان تیم اول صعود کند یا تیم دوم؛ در هر حال 
پرسپولیس در صورتی که در بازی آینده برابر الدحیل 
با هر نتیجه ای به برتری برسد، صعود خود را یک 
هفته پیش از اتمام دور گروهی قطعی خواهد کرد.

مسیردوم مشروط است!#
برای صعود از این گروه مســیر دیگری پیش روی 
پرسپولیسی ها قرار دارد. شاگردان یحیی با دو امتیاز 
از دو بازی آینده می توانند صعودشان به مرحله بعدی 
لیگ قهرمانان آسیا را قطعی کنند که البته این اتفاق 
مشروط است. در صورتی که الدحیل در بازی پایانی 

مقابل التعاون به برتری نرسد، دو تساوی از دو بازی 
پیش رو هم می تواند ضامن صعود پرسپولیس باشد.

معجزه ایرانی#
چیزی شــبیه به یــک معجزه می توانــد یکی از 
دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات لیگ 
قهرمانان آســیا را تماماً ایرانی کند؛ چرا که طبق 
قوانین مسابقات قرار اســت در این مرحله تیم ها 
به صورت ضربدری مقابل یکدیگر قرار گیرند و به 
طور مثال، تیم صدرنشــین گروه C به مصاف تیم 
دوم جدول گروه D خواهد رفت. اگر پرســپولیس 
صدرنشین گروه C شود، در گروه D یا همان چهارم 
مسابقات معادالت پیچیده ای باید صورت پذیرد تا 

سپاهان از خطر حذف نجات پیدا کند و به مرحله 
یک شانزدهم نهایی صعود کند.طالیی پوشان که در 
چهار دیدار مرحله گروهی خود تاکنون تنها ســه 
امتیازبدســت آورده اند، برای صعود باید 6 امتیاز 
از دوئل با العین و الســد را بدست آورند تا شانس 
امیدشان زنده بماند؛ آن هم در صورتی که السد قطر 
در هفته پنجم مقابل النصرعربستان شکست بخورد 
و از کسب امتیاز بازماند.اگر این معادالت پیچیده 
رقم بخورد، ســپاهان می تواند جایــگاه دوم گروه 
چهارم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را از آن خود 
کند و در گروه ســوم پرسپولیس صدرنشین گروه 
خود خواهد شــد؛ در این صورت یک تقابل تماماً 
ایرانی در مرحله یک شانزدهم نهایی  خواهیم بود . 

»تیاگو آلکانتارا« چگونه تیم قهرمان را بهتر می کند؟

مهرهگمشدهپازلکلوپ
امیرمحمد سلطان پور: روز جمعه لیورپول کار انتقال تیاگو 
آلکانتارا ستاره اسپانیایی باشگاه بایرن مونیخ را تکمیل کرد. 
قرمزها برای این بازیکن سابق بارسلونا تنها 20 میلیون پوند 
پرداخت کردند که با توجه به کیفیت بسیار باالی او می تواند 
یکی از باصرفه ترین خریدهای این پنجره نقل و انتقاالتی باشد. 
اما تیاگو که فصل پیش به همراه مونیخی ها سه گانه قهرمانی 
را بدســت آورد، تا چه اندازه می تواند در لیورپول تأثیرگذار 
باشد و آیا با آمدن او هافبکی از تیم کلوپ جدا خواهد شد؟

تیاگو چه نوع بازیکنی و چه اندازه خوب است؟#
پاســخ به این سؤال آسان اســت. تیاگو یکی از بهترین و 
پرافتخارترین هافبک های فوتبال جهان است. از زمانی که 
او فوتبالش را در ســطح اول آغاز کرده 10 فصل می گذرد 
و در ۹ فصل آن قهرمان لیگ بوده اســت. دو قهرمانی به 
همراه بارسلونا و هفت قهرمانی پیاپی به همراه بایرن مونیخ 
رکوردی فوق العاده برایش محســوب می شود. این برزیلی 
همچنین دو بار فاتح لیگ قهرمانان اروپا شده که به همراه 
هر کدام از تیم های سابقش یکبار این عنوان را کسب کرده 
است. تیاگو در سطح ملی چهره ای شناخته شده است. او در 
ایتالیا متولد شده اما بازی برای تیم ملی اسپانیا را انتخاب 
کرده اســت. این در حالی است که پدر او یعنی مازینیو به 
همراه تیم ملی برزیل قهرمــان جام جهانی 1۹۹4 بوده و 
برادرش رافینیا برای سلســائو بازی کرده اند. آن ها به تیاگو 
اصرار داشــتند که او برای طالیی پوشان به میدان برود اما 
وی اسپانیا را انتخاب کرد. اگر دقیقاً می خواهید بدانید تیاگو 

چه اندازه بازیکن مهمی اســت مصاحبه پپ گواردیوال در 
زمان انتخابش به عنوان سرمربی بایرن مثال خوبی است: 
»من با باشــگاه در مورد نقل و انتقــاالت صحبت کردم و 
به آن هــا دلیل اینکه چرا تیاگو را می خواهم گفتم. او تنها 
بازیکنی اســت که من می خواهم؛ یا او یا هیچ کس دیگر را 

نمی خواهم«.

او در مقایسه با دیگر هافبک های لیورپول چه #
شرایطی دارد؟

تیاگو هافبک وســط اســت اما در هر جایی از این پست 
می تواند بازی کند. او توانایی بازی کردن به عنوان هافبک 
دفاعی، هافبک باکس تو باکس و هافبک شماره 10 پشت 
مهاجمان را دارد. البته فصل پیش او تنها ســه گل به ثمر 
رساند و هیچ پاس گلی نداد. همچنین از زمانی که مسابقات 
دوباره آغاز شد در ۹ بازی لیگ به دلیل مصدومیت فقط در 
دو دیدار حضور داشت اما در ترکیب ثابت تیمش در فینال 
جام حذفی و لیگ قهرمانان به میدان رفت. او فصل گذشته 
در بوندس لیگا بیشــتر از هر هافبک دیگری در لیورپول 
پاس داده در حالی که دقایق کمتری نسبت به هندرسون، 
فابینیو و وینالدوم در زمین حضور پیدا کرده بود. دقت پاس 
۹0/5 درصد او تنها مقداری کمتر از دقت پاس ۹0/۸ درصد 
وینالدوم بوده اســت. تیاگو همچنین بیشتر از هر بازیکنی 
از لیورپول بازپس گیری تــوپ )1۹5( و قطع ارتباط )45( 
داشته است. تنها هندرسون از تیاگو آمار بهتری نسبت به 
خلق موقعیت خطرناک ثبت کرده )27 در مقابل 20( و ۹ 

شوت او به سمت چارچوب دروازه حریفان تنها از وینالدوم 
)15( و اوکسلید چمبرلین )10( کمتر است. از لحاظ تعداد 
دریبل و تعداد دریبل های موفق تیاگو از هر بازیکن دیگری 

در پیراهن قرمز در فصل گذشته بهتر کار کرده است.

چرا بایرن به او اجازه ترک باشگاه را داد؟#
جای تعجب دارد چگونه بایرن مونیخ به بازیکنی که به آن 
اندازه در بازی فینال لیگ قهرمانان خوش درخشید با این 
رقم کم اجازه ترک باشــگاه را داد؛ اما نباید فراموش کنیم 
قرارداد تیاگو در تابستان آینده به پایان می رسید. بایرن تالش 
زیادی برای امضای قرارداد جدید با تیاگو انجام داد اما او این 
را قبول نکرد و آن ها چاره دیگری نداشــتند که به جای از 
دست دادن او به عنوان بازیکن آزاد در تابستان آینده، حداقل 
مقداری پول بابت فروشــش در این تابستان کسب کنند. 

ورود تیاگو مساوی با خروج وینالدوم؟#
خبرهای زیادی شنیده می شود مبنی بر اینکه بارسلونا عالقه مند 
به خرید جورجینیو وینالدوم هافبک 2۹ ساله هلندی لیورپول 
اســت. تا چند روز پیش مقام های آنفیلد بر سر موضع خود 
مبنی بر نفروختن وینالدوم اصرار می کردند چون نمی دانستند 
آمدن تیاگو به این تیم قطعی اســت یا نه. اما اکنون با توجه 
به اضافه شدن یک هافبک تراز اول اگر قرار باشد هافبکی را 
از دســت بدهند وینالدوم آن بازیکن خواهد بود. البته رفتن 
وینالدوم هنوز قطعی نیست چون پس از بازگشت از بازی های 
ملی به نزدیکان خود اعالم کرده می خواهد در آنفیلد بماند.

بازیکن ســابق استقالل در پستی اینستاگرامی، خود را از 
گزینه های آینده این باشــگاه برای نشستن روی نیمکت 
خط زد. داریوش یزدانی در پســت خود نوشــته تا زمانی 
که طرفداران آبی پوشــان به دنبال استراماچونی هستند 
سرمربی این تیم نخواهد شد و همین طور به عنوان دستیار 
کار نخواهد کرد. یزدانی که در آمریکا زندگی می کند ادامه 
داد به تازگی پیشنهاد سرمربیگری یک تیم لیگ برتری را 
رد کرده و به دنبال برنامه های دیگری در زندگی اش است.

مدافع چپ پرسپولیس پس از پیروزی تیمش در چهارمین بازی 
دور گروهی خود در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا و رسیدن به 
صدر جدول گروه، در پســتی اینستاگرامی از انگیزه های باالیش 
برای موفقیت خبر داد. سعید آقایی که نسبت به بازی رفت مقابل 
التعاون در بازی دوم مقابل این تیم بازی به مراتب بهتری را از خود 
به نمایش گذاشت، در پست اینستاگرامی اش با انتشار عکسی در 
کنار سه هم تیمی خود می گوید: »واسه اهدافت بجنگ، بجنگ، 

بجنگ«.

سعید آقاییداریوش یزدانی
مدافع پرسپولیس با انتشــار عکسی از رختکن قرمزپوشان 
پایتخت، به جدیدترین پیروزی تیم خود در لیگ قهرمانان 
آسیا واکنش نشان داد و با جمله ای کنایه آمیز به منتقدان 
حمله کرد. شــجاع خلیل زاده که در ایــن عکس در کنار 
چهره های جدید و قدیم پرسپولیس دیده می شود، در پست 
اینستاگرامی خود نوشته: »سعی کردند ما را دفن کنند غافل 
از آنکه ما بذر بودیم«. تا به نوعی انتقادهای چند هفته پیش 

منتقدان از پرسپولیس را پاسخ دهد.

فوق ستاره پرتغالی باشگاه یوونتوس در پستی اینستاگرامی به 
آغاز فصل جدید رقابت های ســری آ ایتالیا واکنش نشان نداد. 
در حالی که دیشب با برگزاری دو مسابقه هفته اول رقابت های 
ســری آ در فصل 2020/21 استارت خورد، کریستیانو رونالدو 
که تیمش امشــب از ساعت 23:15 میزبان سمپدوریاست، در 
اینستاگرام خود با انتشار عکسی از آخرین تمرین پیش از بازی 

می گوید: »فصل جدید می آید، آیا آماده هستید؟«

کریستیانو رونالدوشجاع خلیل زاده

امکان برخورد با سپاهان هم هست

الدحیل،گذرگاهصعودسرخها

ضد  حمله

 کریمی: بازی در خارج از ایران
 را مناسب تر می دانم 

ورزش: هافبک تیم فوتبال استقالل می گوید: مصمم به ترک استقالل 
در این تابستان است، چون بازی در خارج از ایران را مناسب تر می بیند. 
علی کریمی که در روزهای اخیر شایعه های زیادی در خصوص آینده 
حرفه ای اش مطرح شده در گفت وگو با نشریه ترکیه ای »دامگا« گفت: 
پیشنهادهای خوبی به خصوص از باشگاه های قطری دریافت کرده ام. 
چند باشگاه ترکیه ای تماس هایی داشــته اند. در لیگ ترکیه تیم ها و 

بازیکنان خوبی وجود دارند.
 ستاره های نامداری در سوپرلیگ ترکیه بازی می کنند. با توجه به اینکه 
ترکیه از بســیاری جهات به ایران شبیه است، بازی کردن در این لیگ 
می تواند یک گزینه باشد. در ترکیه، ایرانی های زیادی زندگی می کنند و 
فکر نمی کنم در صورت بازی در سوپرلیگ ترکیه، احساس غریبه بودن 
به من دســت دهد. شنیدم چند باشگاه ترکیه ای نسبت به جذب من 

عالقه مند هستند که با مدیر برنامه هایم در تماس هستند.

هافبک اسبق استقالل بازیکن جدید 
ماشین سازی 

ورزش: ایمان باصفا که سابقه بازی در تیم های شهرداری بندرعباس، 
مس سرچشمه، استیل آذین، شهرداری اراک، استقالل تهران، استقالل 
خوزســتان و پارس جنوبی جم را در کارنامه دارد با تأیید وحید بیاتلو 
صبح دیروز با حضور در دفتر باشــگاه و امضای قرارداد با حسن آذرنیا 

رسماً به جمع بازیکنان این تیم پیوست.

اطالعیه باشگاه استقالل در خصوص شایعه 
توافق با سرمربی جدید

ورزش:  به نقل از روابط عمومی ســایت استقالل، باشگاه استقالل در 
آستانه دیدار مقابل الشرطه در لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد اما متأسفانه 
شــایعه های مختلفی در خصوص توافق با سرمربی جدید مطرح شده 
است. باشگاه استقالل روز گذشته حمایت خود از کادر فنی و بازیکنان را 
اعالم داشت و بر همدلی و اتحاد برای کسب موفقیت در لیگ قهرمانان 

تأکید کرد و انتشار چنین شایعه هایی جای تعجب دارد. 
همه تمرکز مجموعه باشگاه اســتقالل به آرامش و موفقیت در لیگ 
قهرمانان معطوف شــده و از هواداران عزیزمان انتظار داریم به نظرات 
شــخصی توجه نکنند. از رســانه های محترم و هواداران گرامی تقاضا 

می کنیم از از گمانه زنی های نادرست خودداری کنند.

سرمربی الشرطه: استقالل کامالً با االهلی 
متفاوت است

ورزش:  عبدالغنی شــهد، سرمربی الشرطه پیش از دیدار با استقالل 
گفت: بازی پیش روی ما برای هر دو تیم تعیین کننده است. می توانم 
بگویم بازی سرنوشــت سازی پیش رو داریم. استقالل از لحاظ فنی و 

تاکتیکی کامالً با االهلی متفاوت است.
 وی افــزود: باید به تمام بازیکنــان از لحاظ فنی و برنامه ریزی قبل از 
دیدار با استقالل هشدارهای الزم را بدهیم. زمان بسیار کمی برای آماده 
شدن برای این بازی داشتیم ولی در دو بازی گذشته بازیکنان ما نشان 
دادند توانایی اجرا کردن برنامه ها در زمین را دارند. خیلی خوب استقالل 
را آنالیز کردیم. تمام تالش خود را می کنیم تا برنده بازی باشــیم و به 

مرحله بعد صعود کنیم.

غفوری: امیدوارم قدم نخست را محکم برداریم
ورزش: کاپیتان تیم فوتبال استقالل گفت: متأسفانه با ویروس کرونا 
خیلی از بازیکنان ما به این بیماری مبتال شدند و این تأثیر بدی روی ما 
داشت. وریا غفوری در نشست خبری پیش از دیدار استقالل و الشرطه 
عراق افزود: خوشبختانه از آن شرایط خارج شدیم و حاال پس از مدت ها 
می توانیم تیم کاملمان را در اختیار داشته باشیم و بدون مصدوم وارد 
بازی ها شــویم و امیدوارم امتیازات خوبی را جمع کنیم و از گروهمان 

صعود کنیم.
 کاپیتان تیم استقالل در خصوص شناختش از الشرطه عراق گفت: ما 
چند روزی بیشتر از رقبا استراحت کردیم و این موضوع را به فال نیک 
می گیریم. دیدن این دو بازی از الشرطه خیلی به ما کمک کرد و نقاط 
ضعف و قوت آن ها را بررســی کردیم. امیدوارم قدم نخســت را خیلی 

محکم برداریم و بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.

چمنیان مشاور فنی تراکتور می شود
ورزش: سرمربی اسبق تیم های ملی نوجوانان و جوانان ایران به احتمال 
فراوان به عنوان مشــاور فنی تراکتــور کنارعلیرضا منصوریان فعالیت 
می کند.در همین زمینه مذاکرات خوبی با وی انجام شده و در صورت 
فراهم شدن شرایط، چمنیان در لیگ بیستم به عنوان مشاور منصوریان 

فعالیت خواهد کرد.
 

 وعده پاداش باشگاه الشرطه
 برای پیروزی مقابل استقالل

ورزش: مسئوالن باشگاه الشرطه عراق پس از پرداخت پاداش پیروزی 
اعضای این تیم مقابل االهلی عربســتان اعالم کردند برای مسابقه با 

استقالل پاداش بیشتری در نظر می گیرند.
 اعضای تیم الشــرطه پس از نخستین مسابقه با وجود شکست مقابل 
االهلی عربســتان با توجه به عملکرد موفقی که در این بازی داشتند، 
200 دالر پاداش دریافت کردند. بازیکنان الشــرطه همچنین پس از 
پیروزی مقابل االهلی در دومین بازی هر کدام 400 دالر پاداش گرفتند. 
شــب گذشته به اعضای این تیم اعالم شــد در صورت پیروزی مقابل 
اســتقالل ایران پاداش بیشتری نسبت به مسابقه برابر االهلی دریافت 
می کنند، چرا کــه این بازی می تواند نماینده عراق را به مرحله بعدی 

رقابت ها برساند.

 تثبیت صدرنشینی شارلروا 
با گل های رضایی و قلی زاده 

ورزش: در چارچوب دیدارهای هفته ششــم لیگ دســته اول فوتبال 
بلژیک موســوم به ژوپیلر لیگ، جمعه شب تیم فوتبال شارلروا میزبان 
تیم برشوت بود که موفق شد میهمان خود را با نتیجه 3 بر یک شکست 
دهد و تمامی گل های این بازی را لژیونرهای ایرانی تیم شارلروا به ثمر 
رساندند. کاوه رضایی دو بار در دقایق 2۹ و ۸7 )از روی نقطه پنالتی( و 
علی قلی زاده در دقیقه 55 سه گل این مسابقه را به نام خود ثبت کردند 
تا شارلروا با کسب ششمین برد متوالی اش 1۸ امتیازی شود و جایگاه 

خود را در صدر جدول رده بندی رقابت ها تثبیت کند.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان آسیا
استقالل - الشرطه عراق

    یکشنبه 30 شهریور -22:30 زنده از شبکه سه

هفته نخست سری آ ایتالیا
یوونتوس - سمپدوریا

           یکشنبه 30 شهریور - 23:15 زنده از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان آسیا
شهرخودرو - الهالل عربستان

     یکشنبه 30 شهریور -  19:30 زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

 خصوصی سازی باشگاه ها؛ نَه تدبیری هست 
و نَه امیدی

در شرایطی که مسئوالن وزارت ورزش و جوانان بارها از ابتدای سال 
جاری در مصاحبه های پر شــمار خود مدعی شده بودند دو باشگاه 
اســتقالل و پرسپولیس تا شــهریور ماه به بخش خصوصی واگذار 
خواهند شــد، اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی شهریورماه این 
حقیقت برای افکارعمومی روشن شد که این وعده مسئوالن وزارت 
ورزش همانند وعده های مشابه در این خصوص یک مانور تبلیغاتی 
بوده است تا حقیقت! سکوت مسئوالن وزارت ورزش در این ارتباط 
نشــان می دهد هیچ خبری از تحقق این وعده پر طمطراق نیست 
و حکایت همان حکایت قدیمی اســت که هر از چندگاهی توسط 
مســئوالن وقت ورزش ایران مطرح می شود تا این گونه وانمود شود 
که آن ها به دنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی هستند اما در عمل 

خبری از این اتفاق نیست!
معاونــان وزارت ورزش و جوانان که تا دیروز به بهانه ممنوعیت به 
کارگیری مربی و بازیکن خارجی هر روز در رســانه ها به مصاحبه 
می پرداختند به یکباره به شکل کامالً خودجوش از دسترس خارج 

شدند تا کسی از آن ها در ارتباط با خصوصی سازی سؤال نکند!
کارشناسان و حقوقدانان بر این باورند که خصوصی سازی استقالل 
و پرسپولیس می تواند زمینه برون رفت این باشگاه ها از سیاست های 
اشــتباه دولــت و وزارت ورزش را فراهم آورد اما به شــرط اینکه 

خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه انجام شود.
ســابقه نشــان داده همان طور که در روزهای پایانی دولت قبل شو 
رسانه ای واگذاری استقالل و پرسپولیس به نمایش درآمد در دولت 
فعلی همین ســناریو در حال تکرار است تا به این واسطه نقدهای 
جدی به سیستم مدیریت کالن ورزش خنثی شود اما آنچه مسلم 
و مبرهن اســت ورزش در دولت تدبیر و امید کارنامه ای ضعیف را 

به ثبت رساند.
بدون شک مرور کارنامه وزرای ورزش و جوانان دولت حسن روحانی 
این حقیقت را به اثبات می رســاند کــه ورزش ایران در طول مدت 
فعالیت این دولت هر روز با یک چالش مدیریتی و فنی رو به رو شد 
که این اتفاقات و چالش ها بیانگر این اســت که دولت هیچ اراده ای 

برای حمایت از ورزش و پیشرفت و توسعه آن نداشت!

 لیگ والیبال؛ دوئل های جذاب
 در ورامین و ارومیه

ورزش: هفته سوم لیگ برتر والیبال با هفت دیدار امروز در شهرهای 
قزوین، اراک، ورامین، تهران، ارومیه، اصفهان و ســیرجان پیگیری 
خواهد شــد تا این بار برخالف فاصله هفت روزه بین هفته های اول 
و دوم، تیم ها فقط با سه روز استراحت به مصاف رقبای خود بروند. 

یکی از بازی های حساس و جذاب هفته به نبرد شهرداری ارومیه و 
پیکان برمی گردد؛ دیداری که دو همبازی قدیمی در تیم ملی یعنی 
پیمان اکبری و محمد ترکاشــوند است. ارومیه ای ها که در دو بازی 
قبلی با اســتفاده از ستاره های خود به برتری رسیدند، برابر پیکانی 
قرار می گیرند که فعالً یک برد دارد. نارنجی پوشان سایپا هم که در 
پایان هفته دوم صدرنشین شدند، در این هفته میزبان راهیاب ملل 

مریوان خواهند بود.
برنامه کامل هفته سوم لیگ برتر والیبال#

یکشنبه، ساعت 16
شهرداری قزوین – آذرباتری ارومیه

شهروند اراک – خاتم اردکان
شهرداری ورامین – شهداب یزد

سایپا تهران – راهیاب ملل کردستان
شهرداری ارومیه – پیکان تهران

فوالد مبارکه سپاهان – لبنیات هراز آمل
فوالد سیرجان – شهرداری گنبد

آغاز به کار نوشاد عالمیان در فرانسه 
ورزش: نوشاد عالمیان که سال گذشته با تیم دسته دومی »تورین« 
در لیگ تنیس روی میز فرانســه به میدان رفت، قرار است امسال 
هم همکاری با این تیم را ادامه دهد.به همین منظور این ملی پوش 
تنیس روی میز کشورمان سه شنبه هفته جاری عازم فرانسه می شود 
تــا تمرین با دیگر بازیکنان این تیم را آغاز کند.نیما برادر کوچک تر 
نوشاد عالمیان در لیگ فرانسه به عنوان لژیونر تیم رومانا بازی می کند 
هم اوایل شهریور ماه به فرانسه رفت و به اردوی این تیم ملحق شد. 

قرار است لیگ تنیس روی میز فرانسه از اواخر مهرماه آغاز شود.

 یاران پادشاه، برنده نخستین
 سکانس فینال غرب

ورزش: ســری فینال کنفرانس غرب NBA هم با رویارویی دو تیم 
لس آنجلس لیکرز و دنور ناگتس اســتارت خورد. دنور که به خاطر 
بازگشت های فوق العاده در نیمه دوم در این فصل مشهور شده، این بار 
نتوانست از پس لیکرز با ستارگان آماده اش بربیاید و در نهایت 126 
بر 114 شکست را پذیرا شد. بدین ترتیب نخستین سکانس از سری 
فینال کنفرانس غرب NBA به سود لیکرز رقم خورد تا این تیم یک 

گام به قهرمانی در این منطقه نزدیک تر شود. 

یادداشت

سینا حسینی
annotation@qudsonline.ir

فکر می کنی در ترکیب اصلی بازی کنی؟
تصمیم گیری با کادر فنی است و من منتظرمی مانم تا روز بازی وضعیت ترکیب اصلی مشخص شود. حتی اگر درترکیب اصلی هم نباشم تالش می کنم با 

آمادگی باال برای استقالل بازی کنم.



12
یکشنبه 30 شهریور 1399

 2صفر 1442 20 سپتامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9348  

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

ادامه تصویربرداری در شهرک »نور«
روزهای پایانی »سلمان فارسی« در شاهرود

سیما و سینما: سریال تلویزیونی 
»سلمان فارســی« در شــاهرود 
روزهای پایانــی خود را از فصل 
بیزانس سپری می کند و پس از 
آن ادامه تصویربرداری در شهرک 
»نور« دنبال می شــود.به گزارش 

خبرگزاری مهر به نقل از ســیمافیلم، سریال تلویزیونی »سلمان فارسی« 
به کارگردانی داوود میرباقری در شاهرود روزهای پایانی خود را از فصل 
بیزانس سپری می کند.حسین طاهری، تهیه کننده سریال »سلمان فارسی« 
بیان کرد: گروه در حال آماده سازی لوکیشن در شهرک نور هستند که 
در روزهای آینده برای ادامه تصویربرداری به شهرک نور اعزام می شوند 
و بخش هایــی در تهــران تصویربرداری خواهد شد.ســریال تلویزیونی 
»سلمان فارسی« از روز عید قربان پس از توقف کرونایی جلو دوربین رفت 
که بخش هایی از فصل بیزانس را به تصویر بکشــد. ســفرهای ترکیه و 
ارمنســتان که پیشتر اعالم شده بود به دلیل شیوع کرونا لغو و تصمیم 
سازندگان بر این شــد تا در ایران به کمک ویژوال افکت تصویربرداری 
انجام شــود.گروه های پزشکی در اجرای پروتکل های بهداشتی به گروه 
ســازنده کمک می کنند تا افراد در ســالمت کامل به کار ادامه دهند.

تصویربرداری »سلمان فارسی« زمستان سال گذشته در شهداد کرمان و 
قشم آغاز شد. این ســریال در سه دوره تاریخی ایران باستان، بیزانس و 
رم جلو دوربین می رود.»سلمان فارسی« به کارگردانی؛ داوود میرباقری و 
تهیه کنندگی؛ حسین طاهری، به سفارش مرکز سیمافیلم ساخته و از 
جمله بزرگ ترین آثار نمایشی تاریخ کشور محسوب می شود.زالل فیلم 
مجری طرح ســریال است و پیش بینی می شود فیلم برداری این سریال 
الف ویژه حدود پنج ســال به طول انجامد.فرهاد اصالنی نقش تاجر را در 
مجموعه »سلمان فارسی« بازی می کند؛ همچنین علی دهکردی، چنگیز 
جلیلوند و محمدرضا هدایتی نیز در این سریال به ایفای نقش می پردازند.

رادیو اربعین راه اندازی شد
حاج قاسم »غایِب حاضر« در اربعین امسال

رادیو  خبرنگاران:  باشــگاه 
اربعین بــا حضور برخی مدیران 
رسانه ملی در نخستین روز ماه 

صفر افتتاح شد.
آیین »راه اندازی رادیو اربعین« با 
حضور حجت االسالم و المسلمین 
موســوی مقدم؛ قائم مقام رئیس 

ســازمان صدا و ســیما، حمید شــاه آبادی؛ معاون صدای رسانه ملی، 
ذوالفقاری؛ رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور، حامد فاتحی؛ مدیر رادیو 
اربعین و جمعی از مسئوالن کشوری و لشکری و خادمان اربعین حسینی 
در صداو ســیما، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.شاه آبادی، 
معاون صدا در بخشی از  این مراسم گفت: این پنجمین سالی است که 
رادیو اربعین کار خود را در یک بازه زمانی خاص آغاز می کند. روزی که 
دست اندرکاران رادیو اربعین کار خود را آغاز کردند، می خواستند از طریق 
این رسانه روایتگر حال و هوای زائران امام حسین)ع( باشند؛ اما امسال با 
توجه به محدودیت های ناشی از کرونا شرایط با سال های گذشته متفاوت 

است.
وی ادامه داد: اربعین امسال تفاوت دیگری هم با سال های گذشته دارد 
و آن این اســت که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به ظاهر در جمع 
ما نیستند. حاج قاســم »غایِب حاضر« در اربعین امســال است. اساساً 
مأموریت و فلسفه اربعین پیام رسانی است و حضرت زینب )س( پرچمدار 
این حرکت رســانه ای هســتند. در میان ائمه برای هیچ کدام از امامان 
بزرگداشــت اربعین و به اصطالح چهلم نمی گیریم. این مأموریت بزرگ 
ما در برابر تاریخ زندگی امام حسین)ع( است که حرکت حسینی و پیام 

حسینی را به بازماندگان و نسل های آینده بشر مخابره کنیم.
در ادامه، فاتحی، مدیر رادیو اربعین گفت: با توجه به ویروس کرونا، امسال 
رادیو اربعین از ماهیت اطالع رســانی به رویکرد برنامه سازی تغییر روش 
داده است. رویکرد های رادیواربعین تابع تصمیم های ستاد اربعین و ستاد 

ملی مقابله با کروناست.
وی افــزود: ما طرح های متنوعی را برای برنامه ســازی در رادیو اربعین 
دریافت کرده ایم. درخواست ما این بود که سازندگان، ساختار های نوین 
برنامه ســازی را به کار گیرند. ساختار های نمایشی و مشاعره بخشی از 
برنامه های رادیواربعین است. امسال باید بیشتر به سمت حسینیه مجازی 
برویم. برگزار نشــدن آیین پیاده روی به سمت کربال همزمان با اربعین 

امسال، کار برنامه سازی را متفاوت کرده است.
مدیر رادیواربعین عنوان کرد: برنامه زنده و تولیدی را در ســاختار های 
مختلف مستند نمایشــی و گفت وگومحور تدارک دیده ایم. برای مثال 
برنامه »از سرچشمه آفتاب« فراز هایی از سخنان امام خمینی )ره( و رهبر 
معظم انقالب اســت. همچنین تولید برنامه هایی همچون »به تو از دور 
سالم«، »منظومه نور«، »عصر حسینی«، »در آرزوی وصال« و »مشاعره شعر 

و شعور« هم تدارک دیده شده است.

به دلیل فساد اخالقی
جایزه »هاروی واینستین« باطل شد

سیما و سینما: ملکــه الیزابت 
دوم، نشان امپراتوری انگلیس را 
از هاروی واینستین؛ تهیه کننده 

سینما پس گرفت.
به نقــل از ایندی وایــر، هاروی 
واینســتین ۶۳ ســاله به دلیل 

تعرض و آزار جنسی به ۲۳ سال زندان محکوم شده است. ملکه الیزابت 
دوم هم نشان فرمانده عالی مقام امپراتوری انگلیس را که در سال ۲۰۰۴ 
به این تهیه کننده اهدا شــد، باطل کرد. ملکه الیزابت اعالم کرد نام او از 
تاریخچه کسانی که این نشان را دریافت کرده اند، حذف خواهد شد.این 
جایزه که به اختصار CBE نام دارد، به افرادی داده می شود که فعالیتی 
متمایز و مبتکرانه انجام داده باشند.طبق گزارش ورایتی در بیانیه دولت 
انگلیس آمده است، انتظار می رود کسانی که این نشان را دریافت می کنند 
انســان های خوبی باشند و خوب بمانند. به همین خاطر کسانی که این 
نشان را دریافت کرده اند در صورتی که گناهکار شناخته شوند و یا اعمالی 

مجرمانه انجام دهند، جوایزشان سلب خواهد شد.
هاروی واینستین، تهیه کنندگی فیلم سینمایی »شکسپیر عاشق« محصول 
انگلیس و آمریکا )۱۹۹۸( را انجام داد. فیلمی که هفت جایزه اســکار از 
جمله جایزه بهترین فیلم و همین طور بهترین بازیگر زن برای جودی دنچ 

را به ارمغان آورد.

روزها  این  زهره کهندل   سینما/  و  سیما   
مخاطبان شبکه سه تماشاگر سریال »زمین گرم« 
مجموعه  این  هستند.  نعمت اهلل  سعید  ساخته 
»علیار«  نام  به  تلویزیونی، قصه جوانی روستایی 
را روایت می کند که در مواجهه میان وجدان و 
عشق، پا روی دلش می گذارد و برای کمک به 
برادرزاده یتیمش، طی یک  برادرش و  بیوه  زن 
ازدواج مصلحتی سرپرستی آن ها را قبول می کند، 
اما ورود »فروغ« به زندگی »علیار« روزهای آرام او را 

بی قرار و پرچالش می کند.
ایفاگر نقش »علیــار« صادق برقعی، چهره جدید 
تلویزیونی و بازیگر تئاتر است. او که سابقه بازی 
در چند فیلــم کوتاه و یک فیلم بلنــد را دارد، 
دانش آموخته رشــته تئاتر است و این شب ها در 
نقش اصلی ســریال »زمین گرم« روی قاب جادو 
است. او در سریال با مرجان شیرمحمدی، علیرضا 
خمســه، دنیا مدنی ، نادر فالح ، کامران تفتی و 
علیرضا آرا، همبازی است. به بهانه معرفی صادق 
برقعی به عنوان  چهره جدید بازیگری در سریال 
»زمین گرم« با وی گفت و گو کردیم که مشروح 

آن را در ادامه می خوانید.

چطور برای این نقش انتخاب شدید؟س
من بیش از ۱۶ ســال اســت تئاتر کار می کنم. 
سال گذشــته نمایش »النچر 5« را روی صحنه 
بردیم که مخاطبان زیادی داشــت و دیده شد. 
همان زمان کــه اجرای النچر 5 روی صحنه بود 
یکی از دوستانم برای تست نقش سریالی به دفتر 
تهیه کننده کار رفت و از من هم خواست بروم و 

تست دهم. 
تعــداد زیادی برای نقش »علیار« گزینش شــده 
بودند و من هم به دفتر رفتم و تست دادم. پس از 
اینکه متن را خواندم توسط آقای نعمت اهلل برای 

مرحله اولیه انتخاب شدم.
 پس از چند جلسه رفت و آمد و صحبت با آقای 
نعمــت اهلل و تمرین روخوانی متن، گزینه قطعی 
اجرای نقش »علیار« شدم و مقابل دوربین رفتم. 
از اعتمادی که کارگردان کار به من داشت بسیار 
خوشحالم، چون ما بچه های تئاتر آن قدر به دفاتر 
مختلف برای تست بازیگری می رویم که این مسیر 
برایمان خسته کننده و گاهی ناامیدمان می کنند. 
خوشــحالم که برای این نقش انتخاب شــدم و 
امیدوارم تا پایان کار از پس آن به خوبی بربیایم. 

نقشــی که در تئاتر »النچر 5« داشتید، س
نزدیک به نقش علیار بود؟

 در آن تئاتر من نقش یک شــخصیت نظامی را 
بازی می کردم، ولی تجربه بازی شــخصیت های 

مشابه علیار را در تئاترهای دیگر داشتم. 

آیا ورود بازیگران تئاتر به عرصه سینما س
و تلویزیون را در ارتقای کیفی آثار تولیدی 

مؤثر می دانید؟ 
به نظرم بچه های تئاتر ظرفیت باالیی برای حضور 
در ســریال های تلویزیونی و فیلم های سینمایی 
دارند به  ویژه تئاتر دانشجویی، واقعاً فرصت خوبی 
برای کارگردان هاست تا بازیگر انتخاب کنند. به 

هر حال کســی که وارد عرصه بازیگری در تئاتر 
می شــود برای خودش چنین چشــم اندازی را 
متصور می شــود که روزی پایش به تلویزیون و 
سینما باز شود، این اتفاق برای عده ای زودتر رخ 
می دهد، برای عده ای دیرتر و برای عده ای هرگز. 

شما در این ســریال در کنار بازیگران س
باتجربه و پیشکســوت سینما و تلویزیون 
ایفای نقش داشتید، چطور به یکدستی در 

بازی ها رسیدید؟
همبازی شدن در کنار بازیگران باتجربه برای من 
بسیار ارزشمند بود. مثالً هر لحظه بازی کردن در 
کنار آقای خمســه و آقای فالح، کالس بازیگری 
اســت و این اتفاق خوبی بود که برایم افتاد. سعی 
کردم از این عزیزان یاد بگیرم و به یکدســتی در 
بازی برســم. از بودن کنار آقای خمســه خیلی 
لــذت می برم، چــون خیلی حرفه ای هســتند. 
بهترین نمونه ای که توانســتم در حرفه ای گری و 
در خصوصیات حرفه ای پیش رویم داشــته باشم 
تا بفهمم که چطور حرفه ای باشــم، آقای خمسه 
هستند و خوشــبختانه این اتفاق در این سریال 

برایم رخ داد.

عده ای بر این باورند که ممکن اســت س
بازیگران تئاتر به دلیــل جنس بازی روی 
صحنه، جلو دوربین بازی های اگزجره و غلو 

شده داشته باشند، با این موضوع موافقید؟
من اصالً با این فرضیه موافق نیستم. بازیگر مدیوم 
کار را می شناســد و متناسب با آن اجرا می کند. 
بازیگر تئاتر می داند که روی صحنه چطور باید اجرا 
کند و جلو دوربین چطور. حتی اگر تجربه بازی 
روبه روی دوربین را نداشته باشند، چون اصول این 
هنر را می داند، بلد است برای هر مدیومی، چطور 
باید ایفای نقش کند. اینکه بازیگری غلو شده بازی 
می کند ارتباطی به پیشینه تئاتری او ندارد، اتفاقاً 
پیشینه تئاتری بازیگران به درک صحیح آن ها از 
نقششان کمک می کند. بازی غلو شده یا اگزجره 

از اشکال های بازی یک بازیگر به شمار می رود. 

بازی در س نیستید که  این موضوع  نگران 
نقش علیار موجب شود که کارگردان های 
دیگر برای کارهای بعدی، نقشــی مشابه 

همین نقش را به شما پیشنهاد بدهند؟ 
تنوع نقش برای هر بازیگری اهمیت دارد و برای 
من هم چنین است، دوســت ندارم تکرار شوم. 
نگرانــی ام هم از این بابت اســت که به بازیگری 
کلیشــه ای در یک ژانر تبدیل نشوم. البته همه 
چیز بســتگی به آینده دارد و به پیشنهاد هایی 
که می شــود، اما امیدوارم این اتفــاق برایم رخ 
ندهد و سعی می کنم مراقب خودم باشم و روی 

انتخاب هایم دقت کافی داشته باشم.

خود شما عالقه مند به تجربه نقش های س
متفاوت هستید؟

به هر حال هر بازیگری دوســت دارد  نقش های 
متفاوتــی را تجربه کند و من هــم از این ماجرا 

مستثنا نیستم. 

گفته می شود شــخصیت علیار شبیه س
خودتان است؟

این طور نیســت. حرفه من بازیگری است و هر 
نقشی به من بدهند باید به بهترین و واقعی ترین 

شکل ممکن آن را بازی کنم. 

برای شما س علیار  جذابیت های شخصیت 
چه بود؟ این شخصیت در قسمت های اول 
شــخصیت مثبتی بود، ولی هر چه سریال 
جلوتر رفت او در موقعیت های چالشی قرار 

گرفت؟
همین طور است. 

این شــخصیت دارای پیچیدگی هــای خاصی 
اســت به ویژه درباره رابطه اش با پدرش دســت 
بــه انتخــاب می زند که قــرار گرفتــن در این 
چالــش، این شــخصیت را جــذاب و پیچیده 
می کند. »علیــار« در موقعیت هایی قرار می گیرد 
که طیف های مختلف حســی را تجربه می کند. 
 مسئله بر سر سیاه یا سفید بودن نقش ها نیست اتفاقاً 
شخصیت علیار، خاکستری است و این شخصیت 
در موقعیت های مختلف با تصمیم های عجیبی 
مواجه می شود که تصمیم گیری های جذابی دارد.

 ضمــن اینکــه آن قدر قصه پر از شــاخ و برگ 
اســت و ریتم تندی دارد که اغلب شخصیت ها 
در موقعیت هــای مختلــف قــرار می گیرنــد.

یعنی در قســمت های بعدی شــاهد س
جذابیت های بیشتری از سوی علیار خواهیم 

بود؟
نمی خواهم قصه را لو بدهم، ولی مخاطبان منتظر 
اتفاقــات جذاب و انتخاب هــای عجیب علیار در 
قسمت های بعدی باشند. سرنوشت های مختلفی 

در انتظار شخصیت های این سریال است. 

شهرت در تلویزیون با شهرت در سینما س
بازیگران  معموالً شــهرت  و  است  متفاوت 
برخوردار  بیشتری  از گستردگی  تلویزیونی 
اســت، خودتان را برای این شــرایط آماده 

کرده اید؟
این شــرایط برای من خیلی زودتر از آنچه فکر 
می کردم اتفاق افتاد و امیدوارم در آینده کاری ام 
تأثیر خوبی داشته باشــد. مردم هم به بازیگران 
تلویزیون لطف زیادی دارند، چون به واسطه یک 
سریال و همزادپنداری با نقش اصلی، به او نزدیک 
شده و به بازیگر آن نقش هم اظهار لطف می کنند.  

برایتان بازی در کدام یک از مدیوم های س
سینما، تلویزیون یا تئاتر اولویت دارد؟

این طور نیست که بگویم کدام مدیوم را دوست 
دارم. فکر می کنم هر کدام از این مدیوم ها را باید 
جریانی مستقل بدانیم؛ چرا که من به عنوان یک 
بازیگر به هر کدام از این مدیوم ها به یک اندازه نیاز 
دارم. خیلی دوست دارم در سینما دیده شوم، اما 
همچنان تئاتر، جزو اولویت های من است، اگرچه 
فرقی ندارد که در چه مدیومی ایفای نقش کنم. 

این روزها همچنان سر کار »زمین گرم« س
هستید؟ 

بله، ما هنوز داریم با فشار کار می کنیم. همه گروه 
درگیر کار هســتند به طوری که آقای نعمت اهلل 
روزی چند ســاعت می خوابنــد و دائماً در حال 
کار هســتند، چون حساسیت باالیی برای تولید 
دارنــد. هنوز در حال فیلم برداری هســتیم و به 
گمانم تا زمان پخش قسمت های آخر هم درگیر 
تولید باشیم. در شرایطی که برخی از سریال های 
تلویزیونی در زمان کوتاهی تولید می شوند، ولی 

سریال »زمین گرم« به دلیل حساسیت های باالیی 
که کارگردان آن در تولید دارد، پروسه ساختنش 

طوالنی شده است. 

طوالنی شدن تولید به دلیل توقف کار در س
شرایط کرونایی هم بوده است؟

فیلمبــرداری این ســریال از اواســط بهمن ماه 
سال گذشــته کلید خورد و اواخر اسفند ماه به 
دلیل شــرایط کرونا، متوقف شد. سپس پس از 
دو ماه و از اردیبهشــت مــاه، کار ادامه پیدا کرد. 
پروســه تولید طوالنی بوده است و حدود هشت 
ماه می شــود سرکار هســتیم. به هر حال ما هم 
جدای از مردم نیســتیم و نگرانی های خودمان 
را داشــتیم. زمانی که کار شــروع شــد شرایط 
بــرای بازیگران و همه گروه ســخت بــود، باید 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کردیم، ولی 
بازیگران کار نمی توانســتند جلو دوربین ماسک 
بزنند، اما تا جایی که توانســتیم رعایت کردیم.

لوکیشــن کار هم در یک روستاست و س
تولید در خارج از تهران هم دشــواری های 

خودش را دارد؟
همین طور است. کارگردان کار و عوامل تولید این 
ســختی را به جان خریدند تا ســریالی دیدنی در 
لوکیشنی جذاب بسازند. البته رعایت پروتکل های 
بهداشتی در روستا نسبت به شهر خیلی راحت تر است. 

فکر می کنید سریال هایی همچون »زمین س
گرم« که ساختاری متفاوت، قصه های جذاب 
و گاه تابوشکنی دارد بتواند مخاطب بیشتری 

را جذب تلویزیون کند؟
به هــر حــال تلویزیــون یکــی از اصلی ترین 
سرگرمی های مردم است و جدای از مردم نیست. 
باید در سریال های تلویزیونی، قصه های مردم گفته 
شود. ســریال ها هم جزو پربیننده ترین تولیدات 
تلویزیون است که آثار جذاب و دیدنی این دسته 
از تولیدات می تواند پیوند مخاطب و تلویزیون را 
قوی تر کند. امیدوارم ایــن اتفاق با »زمین گرم« 
رخ داده باشد، چون همه گروه برای ساخت این 
مجموعه تلویزیونی از جان و دل مایه می گذارند.

برش

اصلی ترین  از  یکی  تلویزیون   
و  است  مردم  سرگرمی های 
در  باید  نیست.  مردم  از  جدای 
سریال های تلویزیونی، قصه های 
مردم گفته شود. سریال ها هم 
تولیدات  پربیننده ترین  جزو 
تلویزیون هستند که آثار جذاب 
و دیدنی این دسته از تولیدات 
و  مخاطب  پیوند  می تواند 

تلویزیون را قوی تر کند

در نخستین نشست خبری شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم »مقاومت« عنوان شد

استقبال ۱۲۸ کشور از بخش »مدافعان سالمت«
 سیما وسینما: مهدی عظیمی میرآبادی، دبیر شانزدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم »مقاومت« تأکید کرد: درهای این 
رویداد به روی هیچ کس بســته نیســت و پذیرای همه آثار 
هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست خبری 
شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم »مقاومت« صبح دیروز  
۲۹ شهریورماه با حضور مهدی عظیمی میرآبادی؛ دبیر و احد 
میکائیل زاده؛ مدیر روابط عمومی این رویداد برگزار شد.این 
نشست رسانه ای به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی بدون 
حضور خبرنگاران رأس ساعت ۱۱:۳۰ آغاز و به  صورت زنده 
از طریق ســایت جشنواره و صفحه رســمی این رویداد در 
اینستاگرام پخش شد.در ابتدای این نشست پس از خیرمقدم 
احد میکائیل زاده به اصحاب رسانه و ادای احترام به شهدای 
دفاع مقدس و مدافعان ســالمت، مهدی عظیمی میرآبادی، 

گزارشی از برگزاری شانزدهمین دوره جشنواره ارائه کرد.

تالش می کنیم جشنواره ضعیف نشود#
عظیمی میرآبادی در این گزارش بیان کرد: جشــنواره فیلم 
»مقاومت« در ۱5 دوره قبل تحت عنوان جشنواره دفاع مقدس 
یــا هر عنوان دیگر برگزار می شــد، اما با تغییــر رویکرد به 
جشنواره فیلم مقاومت تغییر نام داد و حرکت آن به حرکت 

جهانی تبدیل شد. 
در پنج دوره گذشته دوست خوبم آقای خزاعی این جشنواره 
را به جایی رســاندند که حداقلی بــرای ما را از نظر کیفیت 
تعریــف کردند و تالش می کنیم کارمــان را ضعیف تر انجام 
ندهیم.وی افزود: گمان می کنیم اتفاقات جشنواره یک اتفاق 
ویژه است. انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس با همکاری 
بنیاد روایت فتح، دو مسئولیت راهبردی دارد که یکی تقویت 
و تثبیت سینمای دفاع مقدس به  عنوان سینمای تراز انقالب 
است و دیگری حمایت از هنرمندان سینمای انقالب است. این 
جشــنواره هم در همین راستا تعریف شده است و امیدوارم 

بتوانیم به خوبی عمل کنیم.
دبیر جشنواره »مقاومت« درباره بخش »مدافعان سالمت« در 
این رویداد گفت: در این بخش میزان آثار رســیده یک اتفاق 
عجیب را رقم زده اســت. ۱۲۸ کشور بیش از هزار اثر به این 
بخش ارســال کرده اند و فکر می کنم همین که دغدغه ای از 
نظر انسانی در مقابله با این بیماری شکل گرفته چه در کادر 
درمان و چه در میان مردم، شــاهد نشــانه های آن هستیم. 
نگاه انســانی تر که در آثار ایرانی هاست کمتر در آثار خارجی 
می بینیم و این یک افتخار است که نسبت به همنوعان خود 
یک نگرانی ویژه داریم و یک همدلی مؤمنانه در کشور شکل 

گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ضعف تولیدات دفاع مقدسی 
در سینمای ایران به نسبت تولیدات سخیف، عنوان کرد: برای 

پیشــرفت اهداف خودمان و آنچه درباره سینمای انقالب و 
دفاع مقدس به  دنبال آن هســتیم باید با بخش های مختلف 

تعامل داشته باشیم.
 با صدا و سیما، خانه سینما و… باید به گونه ای تعامل داشته 
باشیم که ســینمای دفاع مقدس را بهتر از آنچه است پیش 
ببریم. با سازمان سینمایی هم جلسه داشتیم و قول همکاری 
دادند، بخشــی از حمایت ها را محقق کردند و شخصاً در این 

زمینه از رئیس سازمان سینمایی تشکر می کنم.

دفاع مقدس محدود به هیچ گروه و طیفی نیست#
دبیر این رویداد درباره جذب طیف های مختلف فیلم ســازی 
بیــان کرد: انجمن انقالب ســینمای دفاع مقدس این داعیه 
را دارد، چون دفاع مقــدس و مقاومت مخصوص هیچ گروه 
خاصی نیســت و هیچ کس نمی تواند آن را مصادره کند، این 
انجمن نگاه جامع دارد و ما در را به روی هیچ کس نبسته ایم. 
هر کســی قابلیت تالش برای این سینما و لیاقتش را ندارد. 
انجمن برای اینکه بخواهد نگاه جامع داشته باشد برنامه ریزی 
کرده، مثالً برای جشنواره جشــنواره ها ۴۰ داور از طیف های 

فکری مختلف داریم.
وی درباره حمایت های مالی از فیلم سازان بیان کرد: متأسف 
هستیم از این شرایطی که برای سینماگران انقالب وجود دارد. 
انجمن برای حمایت برنامه دارد، ولی جشنواره کار تولید ندارد، 

وظیفه جشنواره فضاسازی و جریان سازی است.

هزینه برگزاری جشنواره کمتر از ساخت یک فیلم #
سینمایی است

عظیمی میرآبادی در پاســخ به این پرسش که آیا بهتر نبود 
هزینه برگزاری جشنواره در شرایط کرونایی صرف تولید فیلم 

ســینمایی در حوزه دفاع مقدس می شد، تأکید کرد: هزینه 
برگزاری این جشنواره از یک فیلم سینمایی معمولی هم کمتر 
است و اگر یک فیلم به ویترین سینما اضافه شود اتفاق عجیب 
و غریبی رخ نمی دهد، اما همین فضایی که شکل می گیرد تا 
افراد با یکدیگر ارتبــاط بگیرند، اثرش می تواند از تولید یک 
فیلم ســینمایی بیشتر باشد. این جشــنواره به  خودی خود 
کارکردش از تولید یک فیلم سینمایی می تواند بیشتر باشد.

دبیر شانزدهمین جشنواره فیلم »مقاومت« در پاسخ به پرسش 
خبرنگار مهر درباره میزان بودجه این رویداد و سهم سازمان 
سینمایی در تأمین آن گفت: جشنواره که تمام شد گزارش 
مفصلی درباره منابعی که دریافت کرده ایم ارائه خواهیم کرد 
و فکر می کنیم اکنون زمان مناسبی برای بیان اعداد و ارقام 
بودجه ای نیســت، اما بازهم تأکیــد می کنم هزینه برگزاری 

جشنواره از ساخت یک فیلم سینمایی پایین تر است.

در بخش »سینمای سامری« نگاه محتوایی داریم#
عظیمی میرآبــادی درباره بخش »ســینمای ســامری« در 
جشنواره امسال و نسبت خلق چنین ترکیبی با نظریه های 
ســینمایی در دنیا عنــوان کرد: آن هایی کــه در آن طرف  
نظریه پردازی کرده اند فرق چندانی بــا ما ندارند. آن ها هم 
در حوزه ســینما خوانده اند و تالش کرده اند نظریاتی را ارائه 
دهند، اما چرا وقتی آن ها نظریه ای می دهند خوب است، اما 
وقتی خودمان نظریه می دهیم عجیب اســت!؟ در این نگاه 
یک خودتحقیری وجود دارد. »ســینمای سامری« یک نگاه 
محتوایی و فکری دارد درباره فیلم هایی که در دنیا ســاخته 
می شــود، فیلمی که پیامبران و مالئــک را تحقیر می کند 
دقیقاً در راســتای اهداف صهیونیست هاست که ما نام آن را 

سینمای سامری گذاشته ایم.

 آینده سینمای مقاومت مدیون #
»فیلم سازان بسیجی« است

عظیمی میرآبادی درباره بخش فیلم ســازان بسیجی اظهار 
کرد: این بخش جدی و اســتراتژیک اســت، فکر می کنم 
آینده ســینمای مقاومت می تواند تا بخش زیادی مدیون 
حضور جدی این افراد باشــد. بیش از ۲هــزار و ۶۰۰ نفر 
از فیلم سازان بســیجی شرکت کرده اند. کسانی که در این 
بخش شرکت کرده اند فقط بسیجی ها نیستند، آن هایی که 
تفکر بسیجی دارند هم در این گروه هستند مثل پاسداران 

و...  .   
وی دربــاره شــرط نمایــش اول فیلم ها بــرای حضور در 
جشــنواره مقاومت هم مطرح کرد: اینکه شــرط بگذاریم 
شــاید خوب نباشــد، اینکه بتوانیم آثاری را داشته باشیم 
که نخســتین نمایششــان باشــد خــوب اســت و برای 
نخســتین بار در ایــن دوره رخ می دهد.دبیر جشــنواره 
»مقاومــت« دربــاره توجه ایــن رویداد به میــراث »حاج 
قاسم ســلیمانی« اظهار کرد: اگر مشــکلی از بابت بیماری 
کرونا پیش نیاید مراســمی در کنار مزار شــهید سلیمانی 
برگــزار می کنیم کــه مربوط به بخش سیدالشهداســت. 
این بخش با یاد و نام ایشــان در جشــنواره آورده شــد.

جشنواره »مقاومت« صرفًا جشنواره #
»دفاع مقدس« نیست

عظیمی میرآبــادی اظهــار کــرد: ایــن جشــنواره صرفاً 
جشنواره دفاع مقدس نیست بلکه جشنواره مقاومت است. 
موضوع های ما در فراخوان نشــان می دهد گسترده است و 

به صورت انحصاری به مقاومت نمی پردازد.
دبیر این رویداد مطرح کرد: فیلم سازانی که در این جشنواره 
امتیاز کسب کنند در طول سال استقبال بیشتری از آن ها 
صورت می گیرد. یکی از وظایف جشنواره ایجاد بستر برای 
تولید بیشــتر اســت.عظیمی میرآبادی توضیح داد: مبنای 
طراحی جشنواره شانزدهم بیانیه گام دوم است و براساس 
موضوع های آن عمل کردیم و بر مبنای آن هم برنامه ریزی 
دو جشــنواره صورت می گیرد.وی درباره راهکار جشنواره 
»مقاومت« بــرای چرایی دفاع از میهن برای نســل جوان 
هم گفت: این بیشــتر به اقدام های پژوهشــی فیلم سازان 
ما برمی گردد. طبیعتاً انجمن دفاع مقدس خواســتار همین 
موضوع است و بسترش را فراهم می کنند تا هنرمندان برای 
پژوهش مراجعه کنند. آنچه وظیفه ماســت فراهم کردن 
شــرایط برای پژوهش است، ولی متأســفانه این اتفاق در 
سال های گذشته توســط هنرمندان صورت نگرفته و این 
فاصله ای که بین نســل ها ایجاد شــده به خاطر کم کاری 

مسئوالن و هنرمندان است.

سینما

گفت وگو با صادق برقعی، بازیگر سریال »زمین گرم«

دوست ندارم تکرار شوم
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