
بهترین اثر
کیان عبداللهی، فعال رسانه ای درباره همایون 
شجریان در پیام اینستاگرامی نوشت: »بی شک 
بهترین اثر استاد شجریان، همایون است؛ این 
یکی از بهترین توییت هایــی بود که پس از 
درگذشت جناب شجریان نوشته و دیده شد... 
همایون، باوجود همه  این استعداد کم نظیرش، 
دست کم تاکنون نشان داده ناشکیبا نیست و 
بیش از هر چیز به »نســیم وصل« ایرانی ها می اندیشد نه فرصت طلبی سیاسی 
و خانوادگی... امیدوارم سیســتم فرهنگی کشــور با همایون شــجریان بسیار 
هنرمندانه تر از آنچه با محمدرضا شجریان کرد، رفتار و این ویژگی های شخصیتی 

و هنری او را درک کند و خود همایون هم از هنرش مراقبت کند«.

مشورت نکنین
هفته پیش و در اوج فضــای غمبار عزاداری 
بــرای امام حســین)ع(، خیلــی از کاربران 
فضای مجازی با پست های غمناک از اربعین 
سال های پیش یاد کردند. حاال و پس از اربعین 
بعضی ها هم هستند که خاطرات تقریباً طنز 
پیاده روی اربعین ســال های پیش را تعریف 
کننــد. یک کاربر فضای مجــازی در پیامی 
توییتری خاطره ای طنز از پیاده روی اربعین خود منتشر کرد: »پارسال واسه اولین 
بار رفتم پیاده روی اربعین... واســه اینکه تو پیاده روی راحت باشم و اذیت نشم از 
آدم های زیادی مشورت گرفتم. نتیجه همه شون این شد: یه کچل با شلوار کردی 
و دمپایی! موقع خروج از مرز ایران جلومو گرفتن؛ فکر کردن از زندان فرار کردم.

نتیجه: مشورت نکنین!«

تکذیبی که تکذیب شد
اول خبر ابتــای نوبخت و چند نفر دیگر به 
کرونا در فضای مجازی پخش شد و بعد هم در 
نهایت یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه 
خبر را تکذیب کرد. نظر خود دکتر نوبخت اما 
در این بــاره چیز دیگری بود. حاال یک فعال 
رسانه ای در واکنش به تکذیب ابتای نوبخت 
به کرونا، توســط مدیر روابط عمومی و روابط 
بین الملل ســازمان برنامه و بودجه طی پیامی در توییتر نوشت:»نمی فهمم چه 
اصراریه به دروغ گفتن! بابــا طرف کرونا گرفته دیگه... ماذا فازا دقیقاً؟!« گفتنی 
است ساعاتی پس از تکذیبیه ، دکتر نوبخت در پیامی در توییتر خبر ابتای خود 

به کرونا را تأیید کرد.

دموکراسی آمریکایی
مدتی اســت خیلی ها در عالم سیاست دارند 
بحث می کنند که آیــا دونالد ترامپ با دیگر 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرقی 
می کند؟ آیا سیاست های این دو نامزد در قبال 
ایران فرقی با هم دارد؟ آیا سیستم انتخاباتی 
آمریکا، سیستمی درست و دموکراتیک است یا 
نیست و از این جور سؤال ها. امیرعلی ابوالفتح، 
تحلیگر مســائل سیاسی آمریکا در خصوص دموکراسی در انتخابات آمریکا طی 
پیامی در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: ترامپ: اگر ببازیم در انتخابات پستی 
تقلب شده است. بایدن: اگر ببازیم در پای صندوق های رأی حیله گری شده است!

 محمد تربت زاده یکی از بزرگ ترین پرسش ها درباره کرونا 
که احتماالً در ذهن همه ما شکل گرفته این است که چرا این 
بیماری حساب و کتاب ندارد و درحالی که برخی از افراد پس 
از ابتا به آن بافاصله دچار مشکات حاد تنفسی و در نهایت 
مرگ می شــوند، گروهی دیگر اصاً خم به ابرو نمی آورند و 
پس از چند روز استراحت، سرحال تر از گذشته به فعالیت های 

روزمره خودشان ادامه می دهند؟
همین ابتدای کار این را بگوییم که اگرچه در ابتدا دانشمندان 
بنا را بر این گذاشــته بودند که کرونا فقط در میانســاالن و 
بیماران خاص وخیم اســت اما تا امروز و پس از باال گرفتن 
موج مرگ و میر جوانان و کودکان در اثر ابتا به کرونا، هنوز 
هیچ پاسخ قطعی و مشخصی برای این پرسش وجود ندارد؛ 
اما یکــی از معتبرترین و درعین حال عجیب ترین نظریه ها 
دراین باره که همین چند روز پیش هم منتشر شده، حسابی 
مورد توجه کاربران فضای مجازی و رسانه ها قرار گرفته است.

ژن های نئاندرتال#
تقریباً اواخر هفته گذشــته بود که نتایج مطالعه ای از سوی 
نشریه معتبر نیچر )Nature( مثل بمب در فضای رسانه ای 
جهان منفجر شــد. ایــن پژوهش حاصل یکــی از آخرین 

یافته های دانشمندان اروپایی در خصوص ویروس کرونا بود.
محور این مطالعه بررسی ژن بیمارانی بود که با خطر باالتر 
بستری شدن در بیمارستان و نارسایی تنفسی به علت ابتا 
به کرونا مرتبط بودند. دو دانشمند اروپایی به نام های »هوگو 
زبرگ« و »سوانته پائبو« مسئولیت انجام این پروژه را بر عهده 

گرفته بودند.
درحالی که خیلی ها انتظار داشتند دلیل تفاوت کرونا در افراد 
مختلف، چیزی مانند توان بدنی یا مشخصات فردی باشد، 
نتایج این پروژه نشــان داد همه چیز به ژن اجداد انسان ها 
برمی گردد. البته منظورمان از اجداد، همین هفت هشــت 
نسل اخیر نیست، بلکه دانشــمندان می گویند ژن هایی در 
همه افرادی که به کرونای نوع حاد دچار شده اند وجود دارد 
که به احتمال بسیار فراوان مربوط به »نئاندرتال ها« یا همان 
انسان های اولیه است که در حدود 230 هزار سال پیش روی 

کره زمین زندگی می کرده اند!

»هاپلوتیپ« ها#
اگر شــما هم جزو آن دسته اید که تا پیش از آنکه ته و توی 
ماجرا را درنیاورند، هیچ خبری را باور نمی کنند، باقی مطلب 

را بخوانید.
دانشــمندان این پژوهش جنجالی می گویند تحقیقاتشان 
نشــان داده این ژن ها متعلق به یک گروه و اغلب مربوط به 
»هاپلوتیپ« ها هستند. در ژنتیک یک هاپلوتیپ عبارت است 
از ترکیبــی از ژن های هم ردیف در مکان های مختلف، روی 

کروموزوم که همراه با هم منتقل می شوند. 
عاوه بر این، زبرگ و پائبو که در انستیتو کارولینسکا سوئد 
و انستیتو ماکس پانک برای انسان شناسی تکاملی در آلمان 
کار می کنند، خاطرنشــان کردند شــیوع گروه ژنی خاص 
نئاندرتال در افراد مبتا به ویروس کرونای جدید بنگادشی 
بیشــترین میزان را دارد که تخمین زده می شود ۶3 درصد 

از آن ها از یک نســخه از هاپلوتیپ برخوردار هستند. آن ها 
در تأیید یافته های خود به مطالعاتی در انگلســتان استناد 
کردند که نشــان می دهد خطر مرگ ناشی از کووید۱۹ در 
افراد بنگادشی تبار حدود دو برابر بیشتر از جمعیت دیگر 

نقاط جهان بوده است.

230 هزار سال پیش#
حاال احتماالً بزرگ ترین سؤالی که در ذهنتان شکل گرفته 
این است که چرا انسان امروزی باید ژن نئاندرتال ها را داشته 

باشد؟
پیش از پاســخ به این پرســش باید بدانید برخاف تصور 
خیلی هایمان، نئاندرتال ها اجداد اصلی ما نیســتند و هنوز 
هیــچ اطاعاتی از پیشــینه  آن ها وجود نــدارد. محققان 
می گوینــد آن ها بین ۱30 تا 230 هزار ســال پیش روی 
زمین زندگی می کرده اند و حدود 50 هزار ســال پیش هم 

منقرض شده اند.
این گونه از انسان ها می توانستند ابزار بسازند، با یکدیگر ارتباط 

برقرار کنند و حتی زندگی اجتماعی تشکیل دهند.
در مقابل این دســته از انســان ها، اجداد اصلی ما قرار دارند 
که »انســان خردمند« نام گرفته اند و دقیقاً از زمان انقراض 
نئاندرتال ها، یعنی حدود 50 هزار سال پیش، زندگی بر کره 
زمین را آغاز کرده اند. انسان های خردمند دقیقاً ویژگی هایی 
که ما امروز داریم را داشــته اند، با این تفاوت که هزاران سال 
پیش از ما روی کره زمین زیســته اند. اما چه چیزی موجب 

شده ژن نئاندرتال ها با ژن انسان خردمند ترکیب شود؟

جنگ های خونین#
ســال ۱۹80 اســتخوانی از ران یک نئاندرتال در کرواسی 
کشــف شــد. ســال ها بعد و پس از انجام چندین آزمایش 
دی ان ای، مشخص شد ۹۹.5 درصد دی ان ای انسان نئاندرتال 
و خردمند، مشترک اســت! سال ها پس از این پژوهش هم 
دانشــمندان اعام کردند تقریباً در دی ان ای همه انسان ها 

درصدی از ژن نئاندرتال وجود دارد.
پس از ایــن، نظریه ای در زمینه برخورد انســان امروزی با 
نئاندرتال ها در حدود 50 هزار ســال پیش شــکل گرفت. 

متخصصان این حوزه اعام کردند احتماالً انســان خردمند 
در آخرین دوران حضــور نئاندرتال ها بر کره زمین، با آن ها 
برخورد داشته و همین برخورد ها منجر به تولیدمثل و تغییر 

ژن خالص انسان خردمند شده است.
در باره انقراض نئاندرتال ها هم نظریات زیادی مطرح شــده 
که هیچ کدام تا امروز تأیید نشــده اســت. برخی می گویند 
انســان های خردمند به علت هوش باال و توانایی بیشتر، در 
جنگ های خونین، نئاندرتال هــا را از بین برده اند و گروهی 
دیگر معتقدند تغییرات آب و هوایی منجر به کاهش دسترسی 

نئاندرتال ها به موادغذایی و در نهایت انقراضشان شده است.

دانشمندان هم نمی دانند!#
پرســش دیگری که احتماالً برایتان ایجاد می شــود این 
اســت که اصًا نئاندرتال ها و انسان های خردمند از کجا 
آمــده بودند؟! در این بــاره هم نظــرات مختلفی وجود 
دارد امــا قوی ترین نظریه معتقد اســت آن ها در حدود 
500هزار تا یک میلیون ســال پیش به دالیل خاصی از 
نوع دیگری انسان که »انســان هایدلبرگی« نام داشته، 
منشــعب شــده اند! اگر باز هم درباره پیشینه این نوع از 
انســان کنجکاو شده اید، باید بدانید از اینجا به بعدش را 
خود دانشمندان هم به درستی نمی دانند و هر کدامشان 
نظریه خاص خودشــان را ارائــه داده اند که پرداختن به 

آن ها از حوصله شما و تخصص ما خارج است!
در ایــن میان متخصصان علوم دینی هم درباره نئاندرتال ها 
و حتی نسل های دیگری از انســان  در پیش از آن ها، اعام 
کرده اند وجود آن ها بر اساس آیات قرآنی و احادیث محتمل 
است. از جمله آیه 30 سوره بقره و همچنین احادیثی از امام 
باقر)ع( که به وجود انســان های دیگری روی زمین، پیش از 

خلقت حضرت آدم اشاره دارد.
با این حال هنوز اطاعات تأیید نشــده و افسانه های زیادی 
درباره نئاندرتال ها وجود دارد و بشر تا امروز نتوانسته به طور 
قطعی درزمینه این گونه از انســان به نتیجه برسد. هرچند 
نمی شــود وجود آن ها و تأثیرات احتمالی شان در ژن انسان 
امروز را انکار کرد اما به نظر می رســد هنوز راه درازی برای 

کشف حقایق در این زمینه در پیش است. 

اعتیاد مجازی

قدس زندگی: بیماری ها هم مجازی و حقیقی دارند. تعجب نکنید! تازه این را 
هم اضافه کنیم که برخی از انواع مجازی آن ممکن اســت به همان خطرناکی یا 
دردسرآفرینی یک بیماری حقیقی باشند و چه بسا بدتر. مجله اینترنتی فارس پاس 
مطلبی را درباره یکی از این بیماری ها منتشر کرده که در ادامه بخش هایی از آن 

را می خوانید.
»فابینگ« یکی از عارضه ها و شاید به تعبیری دیگر، بیماری های مجازی است که 
زندگی کاربران تلفن همراه را تحت تأثیر خود قرار می دهد. یعنی فرد مبتا آن قدر 
سر در گریبان تلفن همراهش فرو می برد که یک روز به خودش می آید و می بیند 
بقیه ناچار او را با همان تلفن همراه محبوبش تنها گذاشته اند. هرچند فابینگ به 
این معنی است که شما از طریق رسانه های اجتماعی یا پیام کوتاه با کسی ارتباط 
برقرار می کنید اما در واقع می تواند روابط حضوری و لحظه ای  شــما را به شدت 
مختل کند... افراد دیگر هم به مرور حتی ممکن است شما را در فهرست سیاه خود 
قرار دهند؛ چون زمان هایی که با عاقه و انرژی به شما محبت و توجه می کردند، 

نگاهتان به تلفن همراهتان دوخته بود.
افرادی که تلفن همراه ساده دارند از خطر در امانند اما برخی آمارها می گویند حدود 
سه چهارم مردم ایران، دست کم یک تلفن همراه هوشمند دارند. همین هوشمندها 
گاهی چنان جای خود را در زندگی فرد، باز و حس تنوع طلبی و کنجکاوی او را 
اقناع می کنند که ریتم زندگی او بیرون از دنیای تلفن همراه، سرد، کند و کم تنوع 
و کسل کننده می شود. امروزه در کشورهای پیشرفته، عبارت های فابینگ ممنوع! یا 
فابینگ توقف! و نه به فابینگ! روی تیشرت، لیوان و... دیده می شود تا توجه مردم 

به این آسیب مجازی بیشتر جلب شود. 
جالب اینکه در برخی کشورها کار مبتایان فابینگ به جایی رسیده که هر چند 
به صورت محدود و کم اما برخی از افراد قشر متمول مبتا به این بیماری کسی را 
استخدام می کنند تا هنگام عبور از خیابان و انجام کارهایی که نیاز به تمرکز دارد 
نقش هوش و حواس فرد فابینگی را بازی کند! یعنی در این مرحله بیماری فرد به 
مرحله عمیقی رسیده و دچار »اعتیاد مجازی« شده است و دائم سرش در گوشی 
است و حاال باید کسی را استخدام کند تا مثاً موقع خوردن غذا، قاشق را به سمت 
دهان او ببرد، او را از خیابان رد کند، کارهای بانکی و شخصی و حتی مراحل اولیه 

ماقات های عاطفی و احساسی را انجام دهد! 
اثر نامطلوب فابینگ برعواطف فردی، زناشویی، خانوادگی و اجتماعی، دلسردی 
زوجین برای بچه دار شــدن، درگیری و خشونت های عاطفی، خیانت و مشکات 
اخاقی و بزه، عارضه های جسمی مانند اختال در بینایی، خواب، آرامش و... است.

 مجازآباد
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ورزشورزش
همکاری محمد انصاری با پرسپولیس تمام شد

»نادری«شکارجذابآبیها

زندی: سعادتمند در حد و اندازه استقالل نبود

»فکری«حاشیههارا
جمعمیکند

فیلم سازان در پرداخت به زندگی و آثار مشاهیر ادبیات کوتاهی کرده اند

جایخالیشاعراندرسینمایایران

زیر گنبد کبود

رقیه توسلی: »یا خدا! چندمه امروز عمه؟ بدبخت شدم بیمه رو واریز نکردم که... 
باور می کنی همه دفتر دستکُم جا گذاشتم تو ماشین مرجان!... ببخشید که معطل 
شــدی. واقعیتش حواسم پرت شد این ساعت قرار داشتیم... اصاً برای چی شال 
خردلی سر کردم! بی خیال بابا... پس چرا زنگ نزدی بهم؟... آخ آخ! لباسامم که موند 

تو لباسشویی...« و دست به پیشانی، می زند زیر خنده.
وراندازش می کنم. »آفرینش« به نظر عادی و خوب می آید اما بد است. 

می گویم: شاهکارجان! چهار دفعه گرفتمت، جواب ندادی.
ماسکش را جابه جا می کند و مثل آدمیزادی که در بیداری کابوس دیده، وحشت زده 

می افتد به تقا. هر چه که همراهش آورده را می جورد. چندین مرتبه.
گوشــی ام زنگ می خورد. خبر می رســد موبایل موردنظر روی کانتر آشپزخانه 
جــا مانده. این بار مثــل کارآگاه ها نگاهش می کنم و می پرســم: می خوای حرف 
بزنیم. این طور که به نظر میاد روز مناســبی نباشه برای عکاسی. اتفاقی افتاده که 
حتی دوربینتم فراموش کردی؟ آفرینش ابرو باال داده می افتد به قهقهه. وســط 
خندیدن های تکنفره اش می گوید: یعنی چی خدایا؟ پس چرا اصاً اومدم؟ عجب 
گاگولیم! عمه جان فکر کنم دیگه تمامه، ایمانُم به خودم از دست دادم... و دوباره 
ریسه می رود. حالش که طبیعی تر می شود پیشنهاد می دهد به خاطر وخامت اوضاع 
پیش آمده یا ببریمش پیش دکتری، حکیمی، چیزی یا که یک تُک پا برویم پی 
دوربینش و برسیم به عکاسی مان یا گزینه پیاده روی را انتخاب کنیم که او بتواند تا 

جا دارد خودش را لوس کند برایم... درددل کند.
من هم مقر نیایم، تاریخ می داند عمه جماعت، عاشــق اســت و جز گزینه سوم، 

گزینه ای به چشمش نمی آید. اصاً دل عمه ها بند است به حال برادرزاده هایشان.
از پیچ خیابان رد نشده ایم که می گوید: جالبه! نمی دونم چرا همیشه مغزم توی این 
فصل هنگ می کنه و خراب تر از ماه های دیگه ست. انگار توی کله ام قطعه ای از کار 
می افته و اســتارت نمی خوره. حافظه ام رسماً تعطیل معطیل میشه. از بابا بپرس. 

دیروز به جد می گفت به عمو زنگ می زنم روبات کمک ذهنی برات بفرسته. 
برگ ها می رقصند روی سرمان. مهرماه است. کاش عمه مهربان عاقلی باشم؛ گول 
جمات خوش آب و رنگ آفرینش را نخورم و غمخوارش باشــم. کاش دوستش 
باشــم؛ مثل همین رفتگری که دارد پاییز را جارو می کند از شهر، قلبش را پاک 

کنم از غم.
پاییزنوشت: یک ساعتی می شود »آفرینش« حرف می زند و من گوشم. او از خرابی 
قطعه ای در ماجش می گوید و من یاد هود و لباسشویی و کولر خراب خانه می افتم. 

عزیزانی که با هم قیام کرده اند و تعمیرکار الزم شده اند.

آزمون مهم قایدی، رضایی و امیری در ترکیه

تیمملیبدون»سردار«
مقابل»مالی«
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جدیدترین یافته محققان نشان می دهد ژن انسان های اولیه باعث ابتال به کرونای نوع حاد می شود!

ژن های »نئاندرتالی«
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سینا حســینی: چندی پیش مهــرداد بذرپاش به 
عنوان رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسالمی 
با مدیران ارشــد دو باشگاه استقالل به میزبانی احمد 
مددی مالقات کرد و دقایقی پشــت درهای بسته با 
آن ها به گفت و گو پرداخت، پس از این مالقات مهرداد 
بذرپاش در گفت و گو با رسانه ها از ورود این دستگاه به 
موضوع پرونده های مالی و قراردادهای خارج از عرف 
بازیکنان خبر داد و تأکید کرد مجلس شورای اسالمی 
به عنوان یک دســتگاه نظارتــی به دقت همه چیز را 
بررســی خواهد کرد تا در صورت بروز تخلف، اتفاقات 

مذکور را به دستگاه قضایی گزارش دهد.
پس از این اظهارنظر رســانه های منتقد با استقبال از 
ورود دســتگاه های نظارتی به حوزه فوتبال خواستار 
برخورد جدی با متخلفان شــدند و این مســئله را به 
عنــوان یک مطالبــه جدی در ســطح جامعه مطرح 
کردنــد. حاال پس از گذشــت چنــد روز از مالقات 
بذرپاش با مدیران اســتقالل و پرســپولیس گزارش 
تحقیقاتــی مرکز پژوهش های مجلــس در خصوص 
مسئله غرامت های بین المللی در رسانه ها منتشر شده 
که نشــان می دهد در 10 سال گذشته مبلغ هنگفتی 
بابت ســوء مدیریت در حوزه فوتبال به عنوان غرامت 
از خزانه عمومی کشــور و منابع مالی این دو باشگاه 
و فدراسیون فوتبال به طرف های غیر ایرانی پرداخت 

شده است.
رقم هنگفت تحمیل شــده به پیکره فوتبال به عنوان 
غرامت و جریمه که از سوی فیفا و دادگاه عالی ورزش 
اعمال شده می توانست در ساختار فوتبال ایران انقالبی 
بزرگ به وجود آورد اما نبود ســاختار مدیریتی درست 
و منطقی باعث شــد این پول به جای به وجود آوردن 
زیرساخت ورزشی به عنوان جریمه از سوی باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس و فدراسیون فوتبال به شاکیان 

غیر ایرانی پرداخت شود.

فدراسیون طالیه دار پرداخت غرامت!#
وضعیت قراردادها و پرونده های ســرمربیان خارجی 
تیم ملــی فوتبال ایران در یک دهــه اخیر جدای از 
محکومیت فدراســیون در ماجــرای ویلموتس - که 
تاکنون ســنگین ترین رقم محکومیت فیفا )۶ میلیون 
و 1۳۷ هــزار یورو معادل حدود 1۶۶ میلیارد تومان( 
را در پرونده های فوتبالی ایران داشته - نشان می دهد 
که پیش از این نیز فدراســیون در انجام قرارداد خود 

با مربیان خارجی به خوبی عمل نکرده و در بیشــتر 
مواقــع کار به فیفــا و صدور حکم علیه فدراســیون 

فوتبال ایران کشیده است.
پیش از ویلموتس، کارلوس کی روش که مدت زیادی 
مربی تیم ملی کشــورمان بود، بعــد از جدایی برای 
رســیدن به بخشــی از مطالباتش از فدراسیون ایران 
شــکایت کرد و در انتها، فدراسیون را ۲00 هزار یورو 
محکوم کرد. نکته قابل تأمل این اســت که این مبلغ 
در قرارداد کی روش جهت کســب مقام سومی جام 
ملت ها تعیین شــده بــود، در حالی که در رتبه بندی 
مســابقات جام ملت های فوتبال ۲01۹ اساســاً مقام 
ســوم تعریف نشــده بود و این خود نشانگر اهمال و 
ناآگاهی مسئوالن فدراسیون فوتبال از نحوه برگزاری 
مســابقات و ســوء مدیریت بارز آن هاست، چرا که 
اشــتباه فاحشــی در نحوه قرارداد حرفه ای کی روش 

قلمداد می شود.
پیــش از این نیز، برانکو ایوانکوویچ برای رســیدن به 
مطالباتش در زمانی که ســرمربی تیــم ملی بود، از 
فدراسیون فوتبال شــکایت کرد و فدراسیون فوتبال 

به ۴۵0 هزار دالر محکوم شد.

افتضاح دردانه ها#
در کنار فدراسیون فوتبال دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
که در طول ســال های اخیر به صورت کامالً رسمی زیر 
نظر دولت مشغول فعالیت بودند نیز سهم قابل توجهی در 
خلق این بدهی ایفا کردند تا مشخص شود سوء مدیریت 
حاکم در مدیریت فوتبال و باشگاه داری دولتی تأثیر بسیار 
زیادی در به بار آوردن این وضعیت افتضاح داشته است. 
بعد از فدراسیون فوتبال باشگاه پرسپولیس تهران1۳.۶۵ 
میلیون دالر و مدیریت باشگاه استقالل تهران۸.۵ میلیون 
دالر را بابت سوء مدیریت به عنوان بدهی به جریمه های 

فدراسیون فوتبال اضافه کردند.
نکته تأمل برانگیز و تأسف بار اینجاست که این مبلغ تنها 
گوشــه ای از ســوء مدیریت موجود در این سه مجموعه 
فوتبالی است که با بررسی های تحقیقاتی تکمیلی قطعاً این 
مبلغ رشد خواهد کرد تا غرامت های ناشی از سوء مدیریت و 
بی کفایتی به بیش از هزار میلیارد تومان برسد. البته به این 
غرامت ها باید میزان غرامت باشگاه هایی چون تراکتورسازی 
تبریز، ماشــین سازی تبریز، شــهرخودرو مشهد، ملوان 
بندرانزلی، سیاه جامگان، نفت تهران را نیز اضافه کرد که 

قطعاً مبلغ مذکور به مراتب بیشتر از این رقم خواهد شد.

قراردادهای پر ایراد#
در تحقیقــات صــورت گرفته ایــن حقیقت محض 
برمال شــد کــه در حوزه حقوقی به عمد یا ســهو در 
قراردادها ایرادهای فاحشــی وجود دارد و در مجموع 
مشــاهده می شــود این اتفاقات عالوه بــر هدررفت 
بیت المال، ضربه مهلکی به وجهه و اعتبار کشــور در 
عرصه های داخلی و خارجی وارد آورده و حیثیت ملی 
 و منافع عمومی ملت و نظام حکمرانی را خدشــه دار 

کرده است.

پیگرد متخلفان#
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی در پایان 
گزارش پیشــنهاد کرده که این موضوع می تواند مورد 

پیگرد قانونی قرار گیرد.
این نهاد خاطر نشان می کند: پرونده افراد و اشخاص 
بایــد به اتهــام اهمال منجر به تضییــع و ایجاد دین 
بر ذمه فدراســیون و ورود خســارت به اموال دولتی 
و حقــوق عمومــی و تضییــع آن هــا به دادســتان 
 عمومــی و انقالب تهــران و هیئت تخلفــات اداری 

ارسال شود.

 با این پول چند استادیوم و زمین تمرین می توانستیم بسازیم؟

هزار میلیارد غرامت خارجی محصول قراردادهای فضایی

فردوسی پور: باید در ایران بمانیم و کشورمان را بسازیم
ورزش: عادل فردوســی پور در مراسم آنالین انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی 
شریف)ســوتا( اظهار کرد: در روزهایی که اتفاقات خوبی برای من رخ نمی داد، دریافت 
جایزه از ســوتا و دانشگاه صنعتی شــریف من را خیلی خوشحال کرد و ارزشمند بود. 
فردوســی پور یادآور شد: همیشه ســر کالس هایم گفته ام و بچه های صنایع می توانند 
شهادت بدهند که ســعی کردم و تأکید داشتم که »آقایان و خانم ها« از ایران نروید و 
مملکت را ترک نکنید؛ اینجا مثل تمام عزیزانی که ماندند و موجب افتخار ما هستند، 
بمانید. تالش کنید و بجنگید تا مملکت خودمان را بسازیم؛ همیشه این موضوع را گفته ام.

بلبلی: بگذارید از استقالل بروم
ورزش:محمد بلبلی بازیکن جوان استقالل که در لیگ نوزدهم فرصت زیادی برای 
بازی کردن نیافت، از شرایط در این تیم راضی نیست و خواهان جدایی شده است. 
بلبلی که تاکنون در تمرینات استقالل حضور پیدا نکرده دیروز با لباس شخصی به 
زمین شــماره ۲ آزادی رفت.وی که پیش از این هم خواهان جدایی بود، در محل 
تمرین آبی ها با پیشانی زخمی و بانداژ شده حاضر شد و با پرویز مظلومی به گفت و گو 
پرداخت. این بازیکن جوان خطاب به مظلومی اعالم کرد که با چند تیم لیگ برتری 

مذاکره کرده و نمی خواهد در استقالل بماند.

بازگشت روبینیو به سانتوس با دستمزدی باورنکردنی
ورزش: روبینیوی ۳۶ ســاله در نهایت تصمیم گرفت به باشگاه سابقش سانتوس 
بازگردد.طبق ادعای رسانه های برزیلی، روبینیو تا ماه ژانویه تنها 1۵0 یورو در ماه 
دستمزد خواهد گرفت که دلیل اصلی آن محرومیت قریب الوقوع فیفا برای باشگاه 
ســانتوس است. دو شــکایت از هامبورگ و اتلتیکو ناسیونال کلمبیا باعث شده تا 
سانتوس به دلیل بدهی با خطر بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتش روبه رو شود و به 
همین دلیل روبینیو حاضر شده تا رفع این مشکل، قراردادی تقریباً رایگان را امضا 

کند. مقرر شده تا پس از رفع محرومیت سانتوس، قرارداد روبینیو نیز اصالح شود.

پایان کار حسین عبدالغنی در 45 سالگی 
ورزش: روزنامه الجزیره سعودی فاش کرد که حسین عبدالغنی کاپیتان تیم االهلی 
عربستان پس از ۲۵ ســال حضور در استادیوم ها تصمیم گرفت به کار خود پایان 
داده و بازنشسته شــود.گزارش رسانه ها حاکی است که عبدالغنی در فصل جدید 
رقابت های لیگ عربستان در برنامه های والدن میلوویچ سرمربی صرب االهلی نیست. 
هواداران االهلی در توییتر هشتگ » متشکرم حسین عبدالغنی« را به راه انداخته تا 
از ستاره تیمشان تقدیر کنند. درست در اوج دوران رقابت تیم های ایران و عربستان 

او بازیکن مقابل مهدی مهدوی کیا در دوئل های تماشایی ایران و عربستان بود. 

امین غالم نژاد: کاروان تیم ملی فوتبال ایران راهی 
ترکیه شد تا سه شنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف 
تیم ملی مالی برود. با این حال سردار آزمون مهاجم 
زنیت روسیه در این سفر ملی پوشان ایران را همراهی 

نکرد.
فدراســیون فوتبال در واکنش به غیبت این بازیکن 
در دیدار با مالی نوشت: دراگان اسکوچیچ، سرمربی 
تیم ملی با درخواســت باشگاه زنیت جهت بازگشت 
سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی زودتر از موعد 
قبلی به تیم باشگاهی خود موافقت کرد. بدین ترتیب 
آزمون تیــم ملی را در دیدار مقابــل مالی همراهی 

نخواهد کرد.
اســکوچیچ برای بازی با ازبکستان از سردار آزمون و 
مهدی طارمی به عنوان دو مهاجمش اســتفاده کرد 
که هر دو موفق به گلزنی شدند. حاال در نبود آزمون 
مــرد کروات باید زوج جدیدی را مــورد آزمون قرار 

دهد.

سردار آزمون موفق شد با شوتی سرکش و تماشایی 
دروازه ســویونوف را باز کند تا ســی و سومین گل 
خودش را به ثمر برساند و جایگاهش در رتبه پنجم 
برترین گلزنان تیم ملی را مســتحکم کند و یک گام 
دیگر به رکورد ستارگان پیشــین تیم ایران نزدیک 
شد. علی کریمی و جواد نکونام با ۳۸ و ۳۹ گل حاال 
نفس های ســردار را پشت سر خود حس می کنند و 
هیچ بعید نیســت که به زودی مهاجم ۲۵ ساله اهل 

گنبد کاووس از رکوردشان بگذرد. 
این در حالی است که سردار در روز گل سی و سوم 
ملی، به بازوبند کاپیتانی هم رسید تا یک تجربه ویژه 

را از بازی در تاشکند داشته باشد.

قایدی و رضایی#
مهدی قایدی و کاوه رضایــی دو مهاجم دیگری 
هســتند که در اردوی تیم ملی حضور دارند و 
باید دید کدام یک از این دو نفر زوج طارمی 
در بازی با مالی خواهند شــد هر چند که 
این احتمال هم وجود دارد که طارمی جلو 
مالی از ابتدا به میدان نرود و اســکوچیچ 
از زوج جدیــدی در خــط حمله تیمش 

استفاده کند.
کاوه رضایــی فصل خــوب را در اروپا 
پشــت سرگذاشــت و ایــن بهترین 
فرصت برای اوست که بتواند جایش 
را در تیــم ملی هم محکم کند. برای 
قایدی هم که آرزوهای بزرگی در سر دارد 
این تک فرصت ها غنیمت است. قایدی در تیم ملی 
امید با وجود امیدهایی که به درخشش وجود داشت 

نتوانست خودی نشان دهد.

زوج امیری - طارمی#
در همین حال حضور وحیــد امیری در اردوی تیم 
ملی و بازی هایی که او در آســیا در خط حمله برای 
ســرخ ها انجام داد این شائبه را به وجود می آورد که 
اسکوچیچ زوج قدیمی طارمی - امیری را تست بزند. 
این دو در پرسپولیس روزهای درخشانی را داشتند. 
طارمی روی پاس های طالیی امیری آقای گل لیگ 

برتر شد.
روز شــنبه فدراســیون فوتبال مالی از ابتالی چهار 
بازیکن این تیم به ویروس کرونا خبر داد که در حال 
حاضر در قرنطینه به سر می برند. فدراسیون فوتبال 
ایــران نیز این موضوع را در ســتاد کرونا در فوتبال 
بررســی و در ادامه مجوز ســفر تیم ملی برای انجام 

بازی با مالی صادر شد.

جواد رستم زاده: پرسپولیس در حال بازسازی اتوبان 
چپ خود است و به همین منظور به طور تلویحی عذر 
بازیکنانی چون محمد انصاری و محمد نادری را خواسته 
است. یحیی در آسیا نشــان داد پلن جدیدی برای این 
منطقــه در ذهــن دارد و روی زوج آقایــی و پهلوان و 

همچنین علی شجاعی حساب باز کرده است.
در این بین محمدانصاری کــه به عنوان یک پدیده در 
فصل پانزدهم در ترکیب پرسپولیس تحت هدایت برانکو 
ایوانکوویچ مدعی شد و در ادامه با توجه به نمایش موفقی 
که داشت حتی طی چند مرحله در اردوی تیم ملی نیز 
حضور یافته بود، اکنون با نظر باشگاه برای لیست فصل 

بیستم این تیم قرار ندارد.

در لیست مازاد#
مراجعه چند باره انصاری به باشــگاه برای مشــخص 
شــدن تکلیف آینــده اش بی نتیجه بــوده و حتی با 
برخورد شایســته ای از سوی رســول پناه به عنوان 
بازیکنی که چهار فصل را در جمع سرخپوشان پشت 
ســر گذاشته، مواجه نشده اســت و گفته شده او در 
تدابیر تیم در فصل آینده قرار ندارد. با این شــرایط 
او به عنوان چهارمین بازیکن جدا شــده این تیم در 

پایان فصل بعد از کریســتین اوساگوآنا ، 
علی علیپور و مهدی ترابی شــناخته 
می شــود و باید دیــد در نهایت نظر 

یحیی گل محمدی چه خواهد بود.

جدایی نادری#
از ســوی دیگر قــرارداد 

با  نــادری  محمــد 
پرسپولیســی ها به 
اتمــام رســیده و 
طرف  دو  تاکنون 
امضــای  بــرای 
قرارداد به توافق 
اگر  نرسیده اند. 
نتوانند  سرخ ها 
بلژیکی  تیم  و با 
بــه  نــادری 

برســند،  توافق 
بازیکــن  ایــن 
بلژیک  بــه  بایــد 
نادری  بازگــردد. 
که در پرسپولیس 
خوبی  عملکــرد 
بــه  داشــت 

دلیل مصدومیت نتوانســت در لیگ قهرمانان آسیا به 
میدان برود.گفته می شــود مبلغ پیشنهادی نادری به 
پرسپولیســی ها برای عقد قرارداد، بیشــتر از توان این 

باشگاه برای پرداخت است.
جالب اینکه محمد نادری مدافع پرسپولیس نام این تیم 
را از پروفایل صفحه شــخصی خود حذف کرد تا با این 

اقدام در آستانه جدایی از سرخ ها قرار بگیرد.

یاغی جدید#
حاال خبر می رســد مدیران باشگاه استقالل به صورت 
جدی دنبال جذب محمد نادری هستند و مهدی عبدیان 
عضو هیئت مدیره آبی ها و مســئول نقل و انتقاالت این 

تیم مذاکرات خود را با مدیربرنامه های او آغاز کرده اند.
نکته مهم این است که استقالل برای جذب نادری باید با 
باشگاه بلژیکی کورتریک مذاکره کند و در صورت تمایل 
نادری به این انتقال جنجالی، پرســپولیس نمی تواند 

مانعی بر سر راه این انتقال ایجاد کند.
پیشنهاد باشگاه استقالل به محمد نادری تقریباً از یک 
مــاه پیش و اولین روزهای فصل نقــل و انتقاالت و در 
دوران مدیریت احمد ســعادتمند مطرح شد که حتی 
مدیربرنامه های این بازیکن هم با اعتراض به نوع مذاکره 
مهدی رســول پنــاه او را تهدید کرد 
که این بازیکــن را در صورت تعلل 
خواهد  استقالل  به  پرسپولیسی ها 

برد.
همان طور که همه می دانند انتقال 
مســتقیم از این دو تیم به یکدیگر 
تبعاتــی را روی ســکوها و 
فضای هواداری برای 
بازیکن بــه دنبال 
که  داشت  خواهد 
محمد  دید  باید 
حاضر  نــادری 
تبعات  با  است 
آن را بپذیــرد 
تیم  اینکه  یا 
غیر  دیگری 
از اســتقالل 
انتخــاب  را 
تا  می کنــد 
یاغی  لقــب 
جدید فوتبال 
روی  ایــران 
گذاشــته  او 

نشود.

آزمون مهم قایدی، رضایی و امیری در ترکیه

تیم ملی بدون »سردار« مقابل »مالی«
همکاری محمد انصاری با پرسپولیس تمام شد

»نادری« شکار جذاب آبی ها

جدایی ام از شهرخودرو اشتباه بزرگی بود
فراهانی: رحمتی را به چشم رقیب ندیدم 

ورزش: پیشکسوت استقالل می گوید همه باید به این تیم کمک کنند 
تا امسال بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد. به گزارش ایلنا فریدون 
زندی بازیکن ســابق استقالل معتقد است انتخاب محمود فکری به 
عنوان سرمربی خیلی می تواند به موفقیت این تیم کمک کند زیرا او 
یک استقاللی است و شرایط این تیم را کامالً درک می کند.پیشکسوت 
استقالل همچنین می گوید همه باید به این تیم کمک کنند تا امسال 

بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد.

محمود فکری به عنوان مربی جدید استقالل انتخاب شد؟س
مدیران استقالل از مدت ها قبل به دنبال انتخاب سرمربی بودند و فکر 
می کنم انتخاب فکری گزینه خوبی خواهد بود زیرا یک استقاللی است 
و شرایط این تیم را کامالً می شناسد. او سال ها کاپیتان استقالل بوده 
و با حواشی تیم های بزرگ آشــنایی دارد و بنده به عنوان یک عضو 

کوچکی از خانواده استقالل این انتخاب را به فال نیک می گیرم.

کادر فنی او کامالً استقاللی است این اتفاق خوبی است؟س
یکی از بهترین اتفاقات ممکن این بود که فکری یک کادر کامالً استقاللی 
را به این تیم آورد.همگی از مربیان باسابقه فوتبال ایران هستند که با 
حواشی اســتقالل کامالً آشنا بوده و می توانند حاشیه های این تیم را 

جمع کنند. امیدوارم بهترین اتفاقات برای استقالل رقم بخورد.

ظاهراً قرار است کمیته فنی هم تشکیل شود؟س
کمیته فنی برای هر تیمی الزم است. اعضای این کمیته می توانند 
به تیم کمک کنند ونقطه نظراتشان کمک حال سرمربی باشد، 
اما متأســفانه در ایران مربیان زیاد با کمیته فنی رابطه خوبی 

ندارند. امیدوارم این مسئله در 
ایران جا بیفتد.

به نظرتان می تواند س
موفق  اســتقالل  در 

باشد؟
برای حضور در هر کاری باید ریسک آن کار 

را بپذیــری. به هر حال فکری مربی کم تجربه ای 
نیست او سال ها مربیگری کرده و به پیچ و خم 

کار آشنایی دارد.

سعادتمند هم  برکنار شد.س
به نظرم ایشان اشتباهاتی داشت و باید قبول کنیم که 

در حد مدیرعاملی استقالل نبود. ایشان با صحبت  هایش 
برای تیم حاشــیه به وجود آورد و همین باعث شــد تیم 

نتواند نتیجه بگیرد.

فکر می کنید استقالل امسال بتواند نتایج خوبی س
کسب کند؟

استقالل بازیکنان بسیار خوبی دارد. آن ها پتانسیل موفقیت 
را دارند. امیدوارم امسال اتفاقات تلخ فصل قبل تکرار نشود 

و این تیم بتواند نتایج خوبی را کســب کند. هواداران 
اســتقالل چند سال است از عدم نتیجه گیری تیم 
دلخور هستند و امیدوارند که امسال دیگر اتفاقات 

خوب برای این تیم بیفتد.

اگر کومان به دنبال بهترین »گریزمان« است

به خروس ها نگاه کن!
امیرمحمد ســلطان پور: شــاید گل هایی که 
آنتوان گریزمان برای تیم ملی فرانسه در پیروزی 
۷-1 در دیــدار تدارکاتی مقابل اوکراین به ثمر 
رســاند آنچنان گل زیبایی نبود و با برخورد به 
بازیکن حریف به ثمر رســید، امــا او را باالتر از 
زیدان به عنــوان پنجمین گلزن برتر تاریخ این 
کشــور تبدیل کرد. حاال این ستاره متولد شهر 
ماکن در شرق فرانســه با داشتن قهرمانی جام 
جهانــی در کارنامه اش به یکــی از بهترین های 
تاریــخ خروس ها بدل شــده اســت. او چنین 
جایگاهی را در اتلتیکومادرید نیز 
به وجــود آورد زمانی که از 
پایتخت  ســال ۲01۴ در 
اســپانیا توپ می زد اما از 
سال ۲01۹ که به بارسلونا 
آمده اوضــاع برای او خوب 

پیش نمی رود.

این فصل هم مثل فصل پیش#
در فصــل بــد ۲01۹/۲0 گریزمان در 
۴۸ بــازی و زیر نظــر دو ســرمربی تنها 
1۵ گل و چهــار پاس گل ثبــت کرد، تا نتواند 
جایــگاه خوبی در تیم پیدا کــرده و حتی بعد 

از شــروع مجدد مســابقات بعد از تعطیلی 
به خاطر کرونا بیشــتر از اینکه در زمین باشد 
روی نیمکــت قرار می گرفت. برای بازیکنی که 
1۲0 میلیون یورو بارســلونا هزینه خریدش را 
پرداخت کرده این یک عملکرد بســیار ضعیف 
بــود. اوضاع برای او در آنچــه می توان انقالب 
تابســتانی در نوکمپ لقــب داد نیز هنوز بهتر 
نشــده اســت. با اینکه چندیــن بازیکن آبی و 
اناری پوشــان از جمله لوئیز سوآرز از تیم جدا 
شده اند و فضا مسلماً برای گریزمان بازتر شده 
و می تواند زیر نظر سرمربی جدید یعنی رونالد 
کومان بدرخشــد، اما هنوز نتوانسته اوضاع را 
بهبود دهد. او توسط کومان در وینگ راست به 
بازی گرفته می شود و اصاًل این جایگاه برایش 

جواب نداده است. 
گریزمان هیچ کدام از ســه بــازی این فصل را 
نتوانسته کامل به پایان برساند و در واقع تنها در 
یکی از آن ها بیشــتر از ۶0 دقیقه در زمین بود 
تا همچنان منتظر اولین گل یا پاس گل فصلش 
بماند. دیدیه دشان ســرمربی تیم ملی فرانسه 
در ایــن رابطه معتقد اســت: »من مطمئنم که 
گریزمان از وضعیت کنونی خود راضی نیســت. 
من نمی خواهم در شــکل استفاده از بازیکنان 
تیمم در باشگاه هایشــان دخالــت کنم چه در 
بارســا باشــد یا تیم دیگری، اما به نظر کومان 

متوجه نیســت که چرا گریزمــان می خواهد در 
نوک حمله بازی کند«.

به او جایگاه شماره 10 را بدهید#
با اینکه دشــان در جمالت دیگر خود به این اشاره 
کرده که گریزمان باید به سبک بازی که کومان از او 
می خواهد خود را منطبق کند، اما اینکه کومان چرا 
نمی فهمد که گریزمان اصرار دارد که در مرکز حمله 
قرار بگیرد عالمت های ســؤال  زیــادی را به وجود 
می آورد. مسلماً بازی دیشب فرانسه مقابل پرتغال 
و بازی روز چهارشــنبه مقابل کرواســی، بهترین 
فرصت بود و هســت برای گریزمان تا با قرارگیری 
در مرکز خط حمله به کومان نشــان دهد که چرا 
بر این قضیه اصرار دارد. حتی اگر جایگاه او در تیم 
ملی متزلزل شده باشد و اگر اوضاعش در بارسا به 
همین منوال پیش بــرود این خطر وجود دارد که 
جایگاه خود در ترکیب اصلی خروس ها را از دست 
بدهد، اما با این حال او در چهار بازی قبلی کشورش 
سه گل به ثمر رســانده تا نشان دهد که می تواند 
سالح مناســبی در خط حمله باشد. یکی از نقاط 
قوت گریزمان در تیم ملی در بازی های اخیر ظهور 
ستاره جدید فرانســوی ها یعنی ادواردو کاماوینگا 
است. این هافبک 1۷ ساله تیم رن، همه را مجذوب 
بازی خودش کرده و در تیم ملی در میانه میدان آن 
باالنسی که همیشــه این تیم الزم داشته را فراهم 

آورده است و به خوبی می تواند به گریزمان که در 
نوک حمله قرار گرفته توپ رسانی کند و با حضور 
او خیال دشان از استفاده از گریزمان در نوک حمله 

راحت است.

مشکل گریزمان را حل کن رئال را ببر!#
موفقیت فرانســه زیر نظر دشان به خاطر فلسفه 
ســاده اســتفاده از بهترین بازیکنــان در بهترین 
جایگاهشــان در زمین اســت و این فلســفه به 
گریزمان اجازه داده که بدرخشد. درست است که 
در کنار او ستاره های دیگری مانند امباپه و پوگبا 
را می بینیم اما نســل جدید فرانسه با گریزمان آن 
فرانســه درخشــان در خط حمله بوده است. در 
بازی دیشــب مقابل پرتغال، گریزمان در پســت 
شــماره 10 پشت سر ژیرو و امباپه به میدان رفت 
تا فرانسوی ها از تمام پتانسیل خود در خط حمله 
استفاده کنند. اما بارسا نتوانسته از این پتانسیل در 
خط حمله خود استفاده کند و گریزمان به عنوان 
شماره 10 نمی تواند تأثیری در آن ها داشته باشد. 
خرید ممفیس دیپای می توانست کمک بزرگی به 
این مشکل کند اما اتفاق نیفتاد. البته با همه این ها 
کومان خوب می داند یکی از راه هایی که می تواند با 
آن رئال مادرید را در راه کسب دومین جام اللیگا 
متوقف کند، حل کردن معضل بازی گرفتن درست 

از گریزمان است.

به مناســبت سالروز تولد ســر بابی چارلتون، شبکه های 
اجتماعی مربوط به باشــگاه منچستریونایتد در پست ها 
و توییت های مختلف به آن واکنش نشــان داد. سر بابی 
چارلتون کــه یکــی از بزرگ ترین اســطوره های تاریخ 
منچستریونایتد محسوب می شود دیروز ۸۳ ساله شد. او 
بعد از نجات یافتن معجزه آسا در سقوط هواپیمای حامل 
بازیکنان یونایتد در 1۹۵۸ بســیار معروف و 10 سال بعد 
به همراه شیاطین سرخ، قهرمان اروپا شد. چارلتون برنده 

توپ طال نیز هست.

مدافع باشگاه پرســپولیس که این روزها شــایعات مختلفی 
درباره خروجش از جمع قرمزپوشان تهرانی به گوش می رسد 
در پستی اینستاگرامی به مدیران این باشگاه کنایه زد. شجاع 
خلیل زاده در پست خود با عکسی از برانکو ایوانکوویچ نوشته: 
»پینوکیــو اگر زنده بود شــاخ در میاورد. ایــن روزها دروغ 
بیشــتر شده ولی دماغ ها زیباتر« تا به صورت غیر مستقیم به 
کم کاری های مدیران پرسپولیس در پرداخت بدهی های برانکو 

و در خطر محرومیت قرار دادن باشگاه کنایه بزند.

شجاعخلیلزادهمنچستریونایتد
پس از درخشــش دومینیک کالورت لوئین مهاجم جوان 
اورتــون در اولین بازی ملی خــود برای انگلیس و گلزنی 
مقابل ولز، پدر او در پستی در فیس بوک خود به موفقیت 
پســرش به شکل جالب توجهی واکنش نشان داد. کارلدا 
اسکوبی لوئین در این پست از زمانی گفته که مجبور بوده 
بعد از رد شدن دومینیک در تست های باشگاه های مختلف 
در کودکــی و نوجوانی به او دلداری دهد، اما می گوید که 
به پســرش افتخار می کند که مبارزه کرده تا به حق خود 

در فوتبال برسد.

ســتاره جوان منچستریونایتد و تیم ملی انگلیس که به تازگی 
فعالیت های گســترده ای در کمک به تأمین غذا برای کودکان 
در خطر فقر انجام داده و به همین دلیل نشان ویژه سلطنتی را 
به خاطر خدماتش دریافت کرد، در استوری اینستاگرامی خود 
از کفش هــای جدیدش در این راه رونمایی کرد. بر روی کفش 
مشــکی جدید رشــفورد که آن را در بازی تیم ملی کشورش 
پوشــید، جمله »من آینده هستم« نقش بسته تا همچنان از 

تالش هایش برای آینده کودکان خبر بدهد.

مارکوسرشفوردکارلدااسکوبیلوئین

زندی: سعادتمند در حد و اندازه استقالل نبود

»فکری« حاشیه ها را جمع می کند

ضد  حمله

الریان مقصد احتمالی شجاع خلیل زاده
ورزش: با اعالم رسانه قطری تیم الریان مقصد احتمالی شجاع خلیل زاده، 
مدافع پرسپولیس است. به نقل از روزنامه الشرق قطر، در میان تیم های لیگ 
ســتارگان قطر که به دنبال جذب بازیکن آسیایی در خط دفاعی هستند 
باشگاه الریان محتمل  ترین گزینه برای انتقال شجاع خلیل زاده محسوب 
می شود. باشگاه الریان پس از انتقال قرضی جایک لی ، مدافع اهل کره جنوبی 
به لیگ برتر بلژیک به دنبال جذب بازیکن جایگزین است. در همین راستا 
به نظر می رسد شجاع خلیل زاده، مدافع پرسپولیس در آستانه انتقال به لیگ 

ستارگان قطر باشد.

مهدی پور رسماً استقاللی شد
ورزش: بازیکن فصل گذشته ذوب آهن به تیم استقالل پیوست.به نقل از 
رسانه رسمی باشگاه استقالل، مهدی مهدی پور با امضای قرارداد سه ساله ای 
به استقالل پیوســت. این هافبک میانی ۲۶ ساله سابقه بازی در تیم های 

راه آهن، تراکتور و ذوب آهن را دارد.

بازگشت شجاعیان به تمرینات
ورزش: داریوش شجاعیان هافبک تیم فوتبال استقالل پس از دو روز غیبت 
در تمرینات استقالل، در تمرین صبح دیروز حضور پیدا کرد تا خود را برای 
مسابقات آماده کند. کادر پزشکی استقالل همچنان در تمرینات حضور پیدا 
نمی کنند و محمد بلبلی یکی دیگر از غایبان استقالل است که هنوز دلیلی 

برای غیبت او اعالم نشده است.

برانکو: پرسپولیس باید به مجازات های سنگین 
فیفا فکر کند، نه من

ورزش: سرمربی ســابق پرســپولیس می گوید مدیران این باشگاه باید 
بــه مجازات های احتمالی فیفا فکر کنند. برانکو ایوانکوویچ در گفت وگو با 
ایسنا، درباره آخرین وضعیت پرونده شکایتش از پرسپولیس اظهارنظر کرد: 
چند ماهی است که نامه جدیدی از فیفا دریافت نکرده ام و نمی دانم میان 
پرسپولیس و فیفا چه می گذرد. سرمربی سابق پرسپولیس در پاسخ به این 
پرســش که از سوی مدیران این باشــگاه تماسی با او گرفته شده است یا 
خیر، گفت: خیر، هیچ تماســی با من گرفته نشده است. برانکو در پاسخ 
به این ســؤال که نظرش راجع به احتمال مجازات های سنگین فیفا علیه 
پرسپولیس و اینکه شاید این باشگاه با کسر امتیاز و یا سقوط به یک دسته 
پایین تر مواجه شود چیست، بیان کرد: پرسپولیس باید به این موضوع فکر 

کند، نه من.

 تأکید فکری برای بازگشت
 سه بازیکن کلیدی استقالل

ورزش: میلیچ، دیاباته و علی کریمی سه استقاللی هستند که فصل گذشته 
بهترین عملکرد را داشــتند و در پی عدم توافق یا تسویه حساب، هنوز در 
این فصل به آبی پوشان محلق نشده و تکلیفشان مشخص نیست. این در 
حالی است که محمود فکری سرمربی این تیم تأکید فراوانی دارد تا این سه 
بازیکن تعیین کننده هرچه سریع تر به تمرینات آبی پوشان بازگردند. میلیچ 
و دیاباته انتظار تسویه حساب نسبت به قراردادهای فصل خود را می کشند و 
علی کریمی هم که هنوز با هیچ تیم خارجی توافق نکرده، در انتظار پیشنهاد 

جدید آبی هاست.

دام باشگاه های عربی برای شکار » رسن«
ورزش: سایت اســپورت عراق خبر داد رسن، هافبک ملی پوش عراقی و 
عضو پرسپولیس در صورت عدم پرداخت مبلغ موردنظرش، قراردادش را 
فســخ می کند. این رسانه عراقی از اسامی باشگاه های قطری که به دنبال 
شکار هافبک پرسپولیس هستند، پرده برداشت و نوشت: الریان و العربی دو 

مشتری جدی رسن هستند. 
وی در صورت عدم پرداخت مطالباتش، این بازیکن راهی یکی از این تیم 
های قطری می شــود. العربی در این فصل مهرداد محمدی و مهدی ترابی 
را در ترکیب خود دارد. رســن در صورت انتقال به این تیم دوباره همبازی 

ترابی می شود.

مهاجم الجزایری تراکتور به تبریز رسید 
ورزش: مهاجم الجزایری تیم تراکتور بامداد دیروز به تبریز رسید. حمزاوی 
عکاشه ستاره خط حمله تیم تراکتور که به دلیل کرونا چند ماه نتوانسته 
بود به تبریز بیاید، باالخره به این شهر رسید تا تیمش را در سوپرجام مقابل 

پرسپولیس و شروع لیگ برتر همراهی کند.

جهانبخش: رابطه خوبی با گراهام پاتر دارم 
ورزش: علیرضــا جهانبخش وینگر ایرانی تیم برایتون می گوید که رابطه 

خوبی به عنوان مربی و بازیکن با گراهام پاتر سرمربی تیم دارد. 
او افزود:» من در باشــگاه با همه رابطه خوبی برقرار کرده ام. همیشه فراز و 
نشــیب هایی وجود دارد چرا که همه بازیکنان دوست دارند بازی کنند اما 
شرایطی مثل این در هر شغلی پیش می آید. پاتر با ما صحبت کرده و به ما 

کمک می کند که بتوانیم پیشرفت کنیم«.
جهانبخش در ادامه گفت:» سعی می کنم هر روز در تمرین به مربی نشان 
دهم که چقدر آماده بازی کردن هستم. واضح است که او تصمیم می گیرد 
که چه کسی بازی کند اما وظیفه من این است که خوب تمرین کنم و در 

بهترین سطح باشم تا هر وقت او بخواهد از من استفاده کند آماده باشم«.

پرسپولیس کسر 6 امتیاز را تکذیب کرد
ورزش: در شــرایطی که گفته می شد با پایان یک ماه فرصت پرسپولیس 
برای پرداخت بدهی برانکو، محرومیت این تیم قطعی ۶ امتیاز نیز از این تیم 
کســر می شود اما رضا یلوه معاون اقتصادی سرخ ها این موضوع را تکذیب 
کرده اســت. یلوه درباره احتمال کسر امتیاز عنوان کرد: مشاور حقوقی ما 
رأی را زیر و رو کرد و به ما گفت که در رأی آقای برانکو درباره کسر امتیاز 
و سقوط به دسته یک چیزی نیامده. اگر خطری ما را تهدید کند، فیفا یک 
نامه می زند و می گوید مثالً یک هفته فرصت دارید و اگر پرداخت نکنید، 

کسر امتیاز صورت می گیرد. اما ما تمام تالشمان را می کنیم به آنجا نرسد.

جدایی ساسان انصاری از تراکتور 
ورزش: ساســان انصاری که در نقل و انتقاالت زمستانی فصل ۹۸-۹۷ از 
سپاهان اصفهان به تراکتور پیوست، اکنون به دنبال جدایی از این تیم بوده 
و درخواســت فسخ قرارداد داده اســت.انصاری که هنوز یک سال دیگر از 
قراردادش باقی مانده، از علیرضا منصوریان سرمربی این تیم درخواست کرده 
تا با جدایی او موافقت کند. با توجه به اینکه ساســان انصاری برای جدایی 
از تراکتور به دلیل مشکالت خانوادگی تصمیم نهایی خود را گرفته است، 
علیرضا منصوریان این بازیکن را در اختیار باشــگاه قرار داده تا مسئوالن 

تراکتور برای نحوه جدایی و صدور رضایت نامه او تصمیم گیری کنند.

منهای فوتبال

هندبال خراسان رضوی در پیچ تاریخی
ســاعت 10 صبح امروزمجمــع انتخاب رئیس هیئــت هندبال 
خراسان رضوی در محل اداره کل ورزش وجوانان برگزار می شود. 
۲۵ مرداد سال جاری بود که زمان چهار ساله ریاست دکتر جواد 
زارعی، به پایان رســید، اما وی، به گفته خودش برای بازگذاشتن 
دســت اداره کل درجهت داشــتن فرصت کافی بــرای برگزاری 
مجمع و انتخاب رئیــس بعدی هیئت، از اوایل تیرماه، اســتعفا 
کرد که موافقت نشــد و سرانجام به پیشنهاد اداره کل و موافقت 
فدراســیون هندبال، دکتر سعیدی، رئیس پیشین اداره ورزش و 
جوانان طرقبه شــاندیز و رئیس اســبق روابط عمومی اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان، دوم شهریور، سرپرستی هیئت هندبال 
را برعهده گرفت تا مقدمات تشکیل مجمع انتخاب رئیس هیئت 

را برگزارکند.
اعضای خانــواده هندبال که خاطره خوشــی از سرپرســتی در 
ســال های گذشــته ندارند و قبل از روی کارآمدن دکتر زارعی، 
بیش از دو ســال این رشته بی و سر و سامان و با چند سرپرست 
روزگار گذرانده بود، بیم آن داشــتند که این بارهم، سرنوشــتی 
همانند سنوات گذشته گریبان این رشته محروم و بدون حامی را 
بگیرد. اما، دکتر ســعیدی که خودش سودای ریاست برهیئت را 
درسرنداشت، خیلی سریع اطالعیه ثبت نام را منتشر و با موافقت 
اداره کل و فدراسیون و با اعالم اسامی هفت کاندیدای تأییدشده، 
تاریخ برگزاری مجمع را بعد ازتنها ۵0 روز از سرپرســتی، اعالم 

کرد.
باتوجــه به اینکــه، ادارات کل و فدراســیون ها، تــوان و اجازه 
حمایت هــای مالی کافــی را از هیئت ها ندارنــد، و به خصوص 
تیــم داری را به هیچ عنــوان از وظایف خود نمــی دانند، رئیس 
هیئت باید از کســانی انتخاب شود که آورده قابل توجهی داشته 
باشــند. متأسفانه این ویژگی را در هیچ کدام از کاندیداهای اعالم 
شــده نمی بینیم. دکتر زارعی، موجه ترین فــردی بود که عضو 
خانــواده هندبال بود و حمایت کامل اکثریت اعضای این خانواده 
راهم داشت، چون حمایت مالی نشد، درطول چهار سال نتوانست 
یک تیم از اســتان به لیگ برتر بفرستد و حتی تیم هیئت استان 
که ســال گذشــته با حضور درلیگ دســته اول، سهمیه حضور 
درلیگ برتر را بدست آورد، با وجود تالش تعدادی از پیشکسوتان 
هندبال، به این علت که، اداره، شــرکت، ارگان یا ســرمایه داری 
حاضرنشــد هزینه های این تیم را متقبل شــود، ازحضور درلیگ 

برتر محروم ماند. 
از جمع هفت کاندیدای اعالم شــده، پنــج نفر از اعضای خانواده 
هندبال هســتند و دو نفر راهم حداقل من به عنوان کســی که 
سال هاســت دراین رشــته به عنوان بازیکن، مربی، سرپرســت، 
دبیر، رئیس هیئت و هندبال نویس،حضوردارم، نمی شناسم. گویا 
یکی از این دو نفر رئیس اداره دارایی طرقبه - شــاندیز است که 
هیچ تحرکی درجهت جلب نظر اعضای مجمع نداشــته و به نظر 
نمی رســد درجلسه امروز حضور یابد. نفر بعدی هم معلم ورزشی 
است که در شورای شهر کار می کند و گویا یکی از اعضای شورای 
شهر مشهد اصرار دارد که ایشان رئیس یک هیئت ورزشی بشود. 
وی قباًل برای هیئت بســکتبال هم کاندیدا شده بود که انتخاب 
نشــد و حاال باجلب حمایت تعدادی از اعضای مجمع قصد دارد 
ریاست هیئت هندبال را به نام خود و برای چهارسال آینده سند 

بزند. 
از پنــج کاندیدای هندبالی هم به نظر می رســد تنها یک نفر به 
طورجدی برای ریاست هیئت ثبت نام کرده و چهار نفر دیگر هم 

به احتمال زیاد به نفع دو نفر یاد شده کنار خواهند رفت. 
اعضای مجمع باید حواسشــان باشد، کســی را انتخاب کنند که 
هیئت هندبال به سرنوشت هیئت جانبازان و معلولین دچار نشود. 
اوایل همین امســال بود که با کناره گیــری هادی رضایی، چهره 
آشــنا و موفق ورزش جانبازان و معلولین ایران و جهان، اعضای 
مجمــع این هیئــت فرد جدیدی را بــا 1۴ رأی به عنوان رئیس 
هیئت جانبازان و معلولین خراســان رضوی انتخاب کردند و در 
کمتر ۶ ماه همین اعضا با تشــکیل مجمع فوق العاده، با 1۴ رأی 

ایشان را از ریاست هیئت استان عزل کردند.
آرزو می کنیم آنچه خیراســت برای هندبال پیش آید و هر کس 
انتخاب شــد مورد حمایت مسئوالن اســتان قرارگیرد تا هندبال 
استان سر و ســامان گیرد. چراکه بدون حمایت های مالی و فنی 

چرخ های هیچ ورزشی نخواهد چرخید.

 هاشم صیامی 
رئیس فدراسیون دوومیدانی شد

ورزش: مجمع انتخاباتی فدراســیون دوومیدانی به ریاست مهدی 
علی نژاد در آکادمی ملی المپیک برگزار شد؛ انتخاباتی که یک سال 
اهالی این رشته برای برگزاری آن انتظار کشیدند. داوری پس از اینکه 
با اختالف یــک رأی از حضور در دور دوم بازماند بالفاصله مجمع را 

ترک کرد و حاضر به گفت وگو با خبرنگاران نشد.
در دور دوم صیامی، دبیر سابق فدراسیون توانست ۲۴ رأی کسب کند 

و سکان فدراسیون دوومیدانی در دست بگیرد. 

دختر 19 ساله 60 میلیارد به جیب زد!
ورزش: ایگا ســویاتک، تنیسور شماره ۵۴ جهان توانست با شکست 
صوفیا کنین کار بزرگی را رقم بزند. این تنیســور 1۹ ساله لهستانی 
برای نخســتین بار فاتح یک گرنداسلم شد؛ در شرایطی که مدعیان 
نامداری را در این مسیر از پیش رو برداشت. سویاتک بعد از قهرمانی 
در روالن گاروس، جایزه 1.۶ میلیون یورویی را از آن خود کرد تا قبل 

از رسیدن به ۲0 سالگی پاداش خوبی را به جیب بزند. 

رسوایی مالی؛ این قسمت رئیس سابق فیال!
ورزش: در ســال های اخیر رؤسای فدراسیون جهانی در رشته هایی 
همچون فوتبال و وزنه برداری با رسوایی مالی مواجه شدند. بعد از سپ 
بالتر، به تازگی نوبت به تاماش آیان رســیده که بعد از جدایی اش از 
فدراسیون جهانی وزنه برداری، هر روز اخباری مبنی بر پرداخت رشوه 

به او از سوی کشورهای مختلف منتشر می شود.
از روز گذشــته اما پرونده ای جدید در این زمینه باز شــده که نشان 
می دهد رافائل مارتینتی، رئیس سابق فیال)فدراسیون جهانی کشتی( 

از جمهوری آذربایجان مبلغ هنگفتی را دریافت کرده است.

یادداشت

محمدرضاخزاعی
annotation@qudsonline.ir

ورزش: دروازه بان شــهر خــودرو می گوید 
مهدی رحمتی را به چشــم رقیب نمی بیند 
و با هم رفیق هستند و سعی می کند با تالش 
جای او را درون دروازه پر کند. میالد فراهانی 
در خصوص بازگشــت مجدد به شــهرخودرو 
ادامــه داد: قبــاًل گفته بودم کــه جدایی ام  
تصمیم اشــتباهی بود. من قرارداد داشــتم 
اما درخواســت جدایی دادم. خدا را شکر که 
توانستم برگردم قباًل در این تیم شرایط خوبی 
داشتم و نتایج خیلی خوبی گرفتیم. توانستم 
دوباره به این تیم برگردم و این یکی از بزرگ 
ترین شانس های زندگیم بود که می توانم یک 
سال دیگر در شهر امام رضا)ع( زندگی کنم و 

از این موضوع خیلی خوشحالم.
این بازیکن در پاســخ به این ســؤال که آیا 
اینکه مربی اش یک دروازه بان با تجربه اســت 
کارش را ســخت می کند یا خیر اظهار کرد: 
قطعاً کار برایم ســخت است و چالش بزرگی 
محسوب می شــود. تجربیات مهدی می تواند 

کمک کند. او جــزو بهترین گلرها بوده و در 
سطح باالیی در ایران بازی کرد، اما برای من 
که رقیب نبود ما دوست های قدیمی هستیم. 
برای من خیلی ســخت است رحمتی که یک 
زمــان در این شــهر بازی کرد و درخشــید 
به جــای او به زمین بروم؛ زیــرا توقعات زیاد 
اســت اما امیدوارم جایگزیــن خیلی خوبی 
برای رحمتی باشــم. دروازه بان شهرخودرو 
در خصوص اینکه رحمتی می تواند در زمینه 
مربیگری موفق باشــد یا خیــر گفت: به نظر 
من کل فوتبال دنیا به جوان گرایی در عرصه 
مربیگری رو آورده است. این موضوع هم برای 
شهر خودرو و هم رحمتی تجربه بزرگی است. 
او جــزو بازیکنان بزرگ و بازیکنان ملی پوش 
بود. در تیم بزرگی مثل استقالل بازی کرده و 
با توجه به شناختی که از او دارم مطمئنم که 

امسال موفق خواهد شد.
فراهانــی در پایان در خصوص اینکه شــهر 
خودرو مثل سال گذشــته می تواند بدرخشد 
یا خیر افزود: شــهرخودرو تیمی اســت که 
شــخصیت گرفته چه از لحــاظ بازیکن چه 
اخالق. درست است که چند بازیکن از جمع 
ما جدا شدند اما نباید نا امید شویم. کادر فنی 
هم قوت قلب ما هســتند. کمی زمان می برد 
تا با همدیگر هماهنگ شویم اما با پشتکاری 
کــه کادر فنــی دارد و حمایت هــواداران به 
هماهنگــی می رســیم و شــهرخودرو مثل 

سال های قبل در لیگ می درخشد.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

استقبال 2هزار نفره از نمایش مشترک ایران و سوریه
مردم دمشق به پیشواز تئاتر رفتند

»الشــمس  کارگردان  فارس: 
تشــرق من حلب« از استقبال 
از  نفــره مردم دمشــق  2هزار 
نخستین اجرای این نمایش در 

زینبیه این شهر خبر داد.
زارعی، مدیــر مرکز  کــوروش 

هنرهای نمایشی حوزه هنری و کارگردان نمایش »الشمس تشرق من 
حلب« ضمن بیان این مطلب، به خبرنگار تئاتر فارس گفت: نخســتین 
شب اجرای این نمایش در شهر دمشق با استقبال 2 هزار نفری مخاطبان 

زینبیه روبه رو شد.
وی با اشاره به استقبال کم نظیر مردم سوریه از این نمایش، گفت: این کار 

قرار است به مدت 10 شب در زینبیه اجرا شود.
زارعی با بیان اینکه »الشمس تشرق من حلب« کاری از سازمان رسانه ای 
اوج اســت، افزود: این نمایش پیش از این در شــهر حلب اجرا شــد و 

مخاطبان زیادی از هنرمندان تا مردم را جذب کرد.
گروه ها و انجمن های هنری و فرهنگی سوریه با حضور در محل اجرای 
نمایش »الشــمس تشــرق من حلب« از کوروش زارعی، کارگردان این 
نمایش تقدیر به عمل آوردند. »الشمس تشرق من حلب« )خورشید از 
حلب طلوع می کند( با اســتفاده از بازیگران ســوری و به زبان عربی در 

شهرهای حلب و دمشق روی صحنه می رود. 
این نمایش محصول ســازمان هنری رســانه ای اوج اســت و کوروش 
زارعی آن را کارگردانی می کند. بازیگــران چهره چون مروان غریواتی، 
سمیرطویل، یاسین عدس، محمدســقا، باسل زین الدین و... نیز در این 
کار ایفای نقش می کنند. این نمایش به نیت سرداران شهید مقاومت در 
حلب به روی صحنه رفت که براساس نوشته ای از مرحوم ابوباسم حیادار 
بود. بیشــتر از 60 بازیگر عرب و ســوری در این کار از مدت ها قبل در 
حال تمرین بودند و حال نیز به همراه تیم فنی تولید و کارگردان ایرانی 
کوروش زارعی کار به اجرا رســیده و در واقع محصول مشترک ایران و 

سوریه است که به زبان عربی اجرا می شود.

آغاز تصویربرداری فصل سوم سریال »نون.خ« 
در تهران

مهر: تصویربرداری فصل ســوم 
ســریال »نون.خ« به کارگردانی 
ســعید آقاخانی و تهیه کنندگی 
مهدی فرجی در تهران آغاز شد.

با پیشنهاد شبکه یک و موافقت 
سازندگان، ســاخت فصل سوم 

ســریال »نون.خ« 1۹ مهر آغاز شــد. پیش تولید این ســریال از اواسط 
تابســتان امسال آغاز شــده و فیلم برداری آن از اواسط مهر و با رعایت 

پروتکل های بهداشتی در تهران آغاز شده است.
عــاوه بر بازیگران دو فصل پیش، اکبر عبدی به عنوان بازیگر جدید به 
جمع بازیگران اضافه شــده و علی صادقــی نیز که در فصل دوم حضور 
نداشت، در این فصل حضور دارد. سعید آقاخانی، شقایق دهقان، سیروس 
میمنت، ســیدعلی صالحی، هدیه بازوند، ندا قاســمی، ماشااهلل وروایی، 
کاظم نوربخش، نسرین مرادی، سیروس سپهری، صهبا شرافتی، سیروس 
حسینی فر، یوسف کرمی، سیدحسین موسوی، آتنا مهیاری، علی اخوان، 

شقایق فتاحی و نارین ایوبی، بازیگران این سریال هستند.
فصل سوم سریال »نون.خ« در 1۵ قسمت برای پخش در نوروز 1۴00 از 

شبکه اول سیما ساخته می شود.
عوامل این ســریال عبارت اند از: کارگردان: سعید آقاخانی. تهیه کننده: 
مهدی فرجی، نویسنده: امیر وفایی، مدیر تولید: منصور غضنفری،  مدیر 
تصویربرداری: ســجاد حیدری، طراح گریم: بابک اسکندری، صدابردار: 
امیرعاشق حسینی، تدوینگر: امیرشیبان خاقانی و آهنگساز: صادق آزمند.

بازگشت فرامرز قریبیان با »اکبرشاه«
رویین تن،  علی  دیلی:  سینما 
کارگردان فیلم »زمهریر« درباره 
ســاخت فیلم »اکبرشاه« گفت: 
بــرای نقش اصلی ایــن فیلم با 
فرامرز قریبیان قرارداد بسته ایم، 
منتها شــرط اصلــی وی برای 

حضور در پروژه، پایان کامل بیماری کروناست تا هیچ کس از عوامل اثر 
در خطر نباشــند.  وی در همین رابطه تصریح کرد: حضور قریبیان در 
این پروژه برای ما اتفاقی بســیار بزرگ و جذاب اســت و به هیچ عنوان 
نمی خواهیم آن را از دســت بدهیم. کارگردان فیلــم »زمهریر« درباره 
داستان فیلم »اکبرشاه« هم گفت: اکبرشاه داستان پیرمردی است که در 
برهه ای از زمان تصمیم می گیرد تمام اتفاقاتی که در گذشته برایش افتاده 
را جبران کرده و تغییر دهد. نقش اصلی که همان اکبرشاه است را در این 

فیلم فرامرز قریبیان بازی خواهد کرد.

 »صفر بیست و یک« 
ساخته مشترک جواد رضویان و سیامک انصاری

یک سریال کمدی جدید در راه است
»صفر  کمدی  ســریال  ایسنا: 
بیست و یک« ساخته مشترک 
جواد رضویان و سیامک انصاری 
از پنجم آبان ماه پخش می شود.

عوامل این ســریال با انتشــار 
ویدئویــی در فضــای مجازی، 

از نزدیک شــدن زمان پخش خبر دادنــد و اعام کردند پنجم آبان ماه 
نخستین قسمت از سریال »صفر بیست و یک« روی آنتن می رود.

در این ویدئو سیدجواد رضویان در حالی که ماسک زده بود در کنار دیگر 
بازیگران سریال با اعام این خبر، افزود: به واسطه شرایطی که وجود دارد 
فاصله گذاری را نمی توانیم رعایت کنیم، اما در هر حالتی تا جای ممکن 

از ماسک استفاده می کنیم.
وی بازیگران ســریال »صفر بیســت و یک« را معرفی کرد و در پایان با 
توصیه کردن به استفاده از ماســک، صحبت هایش را خاتمه داد. جواد 
رضویان و ســیامک انصاری عاوه بر کارگردانی، در این سریال به ایفای 
نقش هم پرداخته اند و ســیاوش طهمورث، علی اســتادی، امیرحسین 
رستمی، رؤیا میرعلمی، نگار عابدی، سرو جمشیدی، افشین آقایی، پادینا 
کیایی و مهبد بیور از دیگر بازیگران سریال »صفربیست و یک« هستند 

که برای پخش از شبکه سه آماده می شود.

 سیما و سینما  بــا وجود پیشینه ادبیات ایران 
در شــعر و شاعری می توان گفت سینمای ایران 
تاکنون اثر مستقل و درخوری درباره مشاهیر ادبی 
ایران تولید نکرده اســت. همچنین حضور شعر 
ایرانی حتی به صورت خام در آثار ایرانی بســیار 
اندک بوده است. در ادامه نگاهی به آثار اندکی که 

در این حوزه تولید شده اند، می اندازیم. 

»شهریار« تنها تالش تاکنون #
از سریال »شهریار« می توان به عنوان معروف ترین 
اثری که به زندگی یکی از شاعران ایرانی پرداخته، 
نام برد. این ســریال در نیمه دهه 80 تولید و از 
صداو سیما پخش شــد. همان طور که از عنوان 
ســریال مشخص است،»شــهریار« مجموعه ای 
تلویزیونی درباره سیدمحمدحسین شهریار، شاعر 
آذری تبار ایرانی بود که در ســال 1۳8۴ در ۳۴ 
قسمت ۵0 دقیقه ای و به کارگردانی کمال تبریزی 
در ســیمافیلم ساخته شــد و در 2 آذرماه سال 
1۳86 از شبکه 2 سیما پخش شد. تصویربرداری 
این پــروژه از 26اردیبهشــت 1۳8۴ در تبریز و 
تهران آغاز شــد که در پایان شهریور 1۳8۵ پس 
از اتمام مراحل تصویربرداری، وارد مرحله تدوین و 
فنی گردید. سعید شاهسواری به عنوان تدوینگر، 
ســریال را در ۳۴ قســمت تدوین کرد. در این 
سریال، شهریار را در سه مقطع سنی خواهیم دید 
که اردشیر رستمی، جوانی و سیروس گرجستانی 

نیز میانسالی و پیری این شاعر را بازی کرده اند.
با توجه به دوســتی شــهریار با شاعران همدوره 
خود در این ســریال، کارگردان به سراغ میرزاده 
عشقی و فرخی یزدی، دو شاعر معاصر دیگر که 
همدوره شهریار و از دوستان او بوده اند، رفته است. 
رحیم نوروزی و مرحوم احمد آقالو نقش این دو 
شاعر معاصر را در سریال شــهریار ایفا کرده اند. 
همچنین بهروز بقایی در این سریال ایفاگر نقش 
نیما یوشیج، دیگر شاعر نامدار معاصر ایران بود. 
هر چند این سریال در زمان پخش با انتقادهایی 
مواجه شد، اما مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت 
و این موضوع نشــان می دهد مــردم به زندگی 

مشاهیر ادبی عاقه مند هستند. 

 »رؤیای سهراب« #
اثری مخاطب پسند از شاعری خاص 

یکی دیگر از شعرای معروف معاصر ایرانی، سهراب 
سپهری است. سال گذشته »علی قوی تن« فیلم 
ســینمایی »رؤیای ســهراب« را به عنوان پرتره 
سینمای این شاعر معاصر ساخت . کارگردان این 
اثر مدتی است از آماده بودن این فیلم برای اکران 

خبر داده است، اما به دلیل شرایط سینما در زمان 
بحران کرونا، زمان اکران این اثر نامشخص است. 
مهدی سلطانی، الله اســکندری، ترالن پروانه و 
بهاره کیان افشار از بازیگرانی هستند که در این اثر 
حضور داشته اند. همچنین علی قوی تن در نقش 
ســهراب سپهری در این فیلم در کنار کارگردانی 
به بازیگری نیز پرداخته اســت. وی درباره این اثر 
در گفت وگویی عنوان کرده است: »رؤیای سهراب« 
روایتی مخاطب پسند از شــاعری محبوب است 
که ســعی کردم این روایت سینمایی را به دست 
بازیگران شناخته شده بسپارم تا با کیفیتی بهتر 

ساخته و دیده شود.
»رؤیای سهراب« روایت داستانی درباره اندیشه ها 
و نگاه سهراب ســپهری به جامعه و اطراف خود 
است و کمتر به مسائل کلیشه ای پرداخته شده 
و در عین حال یک فضای شاعرانه و نوستالژیک 
دارد. بر این اساس یک فیلم بیوگرافی نیست بلکه 
راوی زوایای پنهان و دیده نشــده ای از ســهراب 

سپهری است.

 »مست عشق«#
 فیلمی درباره رویارویی شمس و موالنا 

اثر دیگری که ســال گذشــته به زندگی یکی از 

شاعران بلندآوازه ایران پرداخت، فیلم سینمایی 
»مست عشــق« به کارگردانی حسن فتحی بود. 
حسن فتحی پس از ســریال »شهرزاد« ساخت 
این فیلم را با موضوع برشــی از زندگی شــمس 
و موالنا با همکاری عوامــل و بازیگران ترکیه ای 
جلــو  دوربین برده اســت. فیلمی کــه با وجود 
خبرسازی و جنجال های اولیه، در ادامه در سکوت 
خبری ســاخته شد و به جز چند تصویر از گریم 
بازیگــران، خبر دیگری از محتوای آن منتشــر 
نشــد. در این فیلم پارسا پیروزفر در نقش موالنا 
و شــهاب حسینی در نقش شــمس تبریزی به 

بازی پرداخته اند. حدود سه سال پیش سایت های 
خبری از ساخت فیلمی هالیوودی درباره زندگی 
مولوی خبر دادنــد. در این خبر آمده بود بازیگر 
نقش اول فیلم لئوناردو دی کاپریو است و فیلم با 
مشارکت ترکیه ساخته می شود، اما از این اثر هم 
با وجود جنجال های پیرامونش دیگر خبری پخش 
نشد و به فراموشی سپرده شد. اما درهمان زمان 
بسیاری از واکنش ها به این خبر این بود که چرا 
پیش از غربی ها یا سایر کشورها خودمان به سراغ 
ســاخت اثری از این شاعر بزرگ ملی نمی رویم. 
حــال باید منتظــر ماند و دید نتیجــه کار یک 

کارگردان ایرانی چه خواهد بود.

 از فال حافظ تا اشعار سعدی #
بر پرده سینما

متأسفانه شمار آثاری که به زندگی شاعران ایرانی 
پرداخته اند به شــمار انگشــتان یک دست هم 
نمی رسد. از سوی دیگر معدود فیلم ایرانی وجود 
دارند که در آن ها ارجاعاتی به آثار به جامانده از این 
بزرگان شده است یا ابیاتی از آن ها در سکانس هایی 
توسط بازیگران بازخوانی شده اند. به جز استفاده 
فــراوان از فال حافظ از فیلم های عاشــقانه تا به 
اصطاح هنری، می توان از فیلم عاشــقانه فرزاد 

مؤتمن با عنوان »شب های روشن« نام برد. در این 
عاشقانه متفاوت که به زندگی یک استاد ادبیات 
تنها و افسرده و آشنایی اش با یک زن می پردازد، 
بیشتر از هر فیلم ایرانی ما اشعار شاعران ایرانی از 
ســعدی و رودکی تا شاعران معاصر را می شنویم. 
هر چند بســیاری از منتقدان به خوانش سرد و 
بی احساس مهدی احمدی از عاشقانه های معروف 
ادبیات ایران در نقش استاد ادبیات طعنه زدند و 
همچنین بسیاری از منتقدان فیلم را کسالت بار 
خواندند، امــا پس از اکراِن عمومی و اســتقباِل 
تماشــاگران، فیلم در مطبوعات و بیِن منتقدان 
تبدیل به یک »کالت« شد و بنابر  گفته برخی از 
منتقداِن ســینما، هنوز یکی از بهترین آثارِ فرزاد 
مؤتمن شناخته می شود و لحظات شعرخوانی این 
فیلم بارها در فضای مجازی منتشر شده است. پس 
از این فیلم می توان به آثار داریوش مهرجویی به 
خصوص »پری« اشاره کرد که در آن نریشین هایی 
از اشعار مختلف از زبان هنرپیشه ها در سکانس های 

مختلف شنیده می شود. 

بی توجهی به زیارتگه رندان جهان #
به جز کم لطفی بــه زندگی و آثار بزرگان ادبیات 
می توان گفت به محل زندگی و همچنین آرامگاه 
این مشــاهیر هم در سینما توجهی نشده است. 
شاید این غفلت به دلیل توقف فیلم سازان ایرانی 
در تهران و نهایت گردشی کوتاه در شمال کشور 
است، در صورتی که مقبره این شعرا به خصوص 
حافظ و ســعدی دارای بار ســمپاتیک و معنای 
باالیی در ذهن مخاطب ایرانی است و فیلم سازان 
می توانند از این بار معنایی برای خلق صحنه های 
مانــدگار در آثار خود بهــره ببرند و در این میان 
می توان به هوشــمندی حسن فتحی اشاره کرد 
که در سریال »مدارصفردرجه« عشاق خود را از 
فرانســه تا کنار آرامگاه حافظ می آورد و یکی از 
صحنه های عاشــقانه اثرش را در کنار مقبره این 
شــاعر بزرگ می ســازد. حمید نعمت اهلل نیز در 
مجموعه »بیا از گذشته حرف بزنیم« سه پیرزن 
داستان خود را به شهر شیراز و مقبره شعرا برده 
اســت. می توان از زبان حافظ این شــاعر بزرگ 
ایرانی، خطاب به هنرمندان ســینما گفت: » بر 
سر تربت ما چون گذری همت خواه/ که زیارتگه 

رندان جهان خواهد بود«.
در پایان می توان به خبر ســاخت اثری از زندگی 
اقبال الهوری، شاعر فارســی زبان اهل پاکستان 
اشــاره کرد که در اردیبهشــت ماه توسط بنیاد 
ســینمای فارابی منتشر شد، اما از این پروژه هم 

خبری در دست نیست.

برش

و  زندگی  به  کم لطفی  جز  به 
می توان  ادبیات  بزرگان  آثار 
گفت به محل زندگی و همچنین 
در  هم  مشاهیر  این  آرامگاه 
است.  نشده  توجهی  سینما 
شاید این غفلت به دلیل توقف 
ایرانی در تهران و  فیلم سازان 
شمال  در  کوتاه  گردشی  نهایت 

کشور است

سیما و سینما: پیش تولیــد ســریال »راز ناتمام« با 
محوریت زندگی شهید دکتر محمدجواد باهنر آغاز شد.

به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی سریال، 
»راز ناتمام« عنوان سریالی تلویزیونی به کارگردانی 
مشــترک امین امانی و علی امانی و تهیه کنندگی 
امیــن امانی با درجه کیفی الف اســت که از اوایل 
مرداد ماه وارد مرحله پیش تولید شــده و براساس 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته بــا انتخاب کامل 
بازیگران و عوامل پشت دوربین، اواخر پاییز مقابل 

دوربین خواهد رفت.
بخش عمده لوکیشن های این سریال در تهران و در 
شهرک سینمایی غزالی قرار دارد و بخش هایی از کار 

نیز در کشور ترکیه تصویربرداری می شود.

این ســریال با مضمونی تاریخی و سیاسی در دو 
فاز گذشته و حال تولید خواهد شد  و پخش آن 
نیز در نیمه اول ســال آینده از شبکه اول سیما 

خواهد بود.
تصویر زیر مربوط به رونمایی از نخستین تست گریم 
یکی از کاراکترهای اصلی این پروژه در نقش شهید 
دکتر محمد بهشــتی با طراحی گریمی از محسن 

دارسنج است.
سایر کاراکترهای این سریال که همگی مربوط به 
چهره های مطرح سیاسی دهه های ۵0 و 60 هستند 
به زودی معرفی و از گریم آنان نیز رونمایی خواهد 

شد.
»راز ناتمام« به نویســندگی سیدجال الدین دری 

با محوریــت روایت زندگی دکتر محمدجواد باهنر 
به زندگی پر فراز و نشــیب این شهید گران قدر و 
اتفاقات ســال های پس از جنگ و نفوذ دشمن در 

ارکان دولت در زمان حال می پردازد.
عوامل اصلی این پروژه که به سفارش معاونت امور 

استان ها و مرکز کرمان تولید می شود، عبارتند  از:
تهیه کننده: امین امانــی، کارگردانان: امین امانی و 
علی امانی، نویسنده: سیدجال الدین دری، مشاور 
فیلم نامه: رحمان ســیفی آزاد، مدیر تولید: سعید 
شرفی کیا، مدیر برنامه ریزی: محمد شریفی، دستیار 
اول کارگــردان: حمیدرضا الیاســی، طراح گریم: 
محسن دارسنج، طراح صحنه و لباس: رامین غفوری 

و مشاور رسانه ای: امین اعتمادی مجد.

 رونمایی از گریم
 بازیگر  نقش 

 » شهید بهشتی«
  در سریال 

»شهید باهنر«

سریال

تلویزیونسینما

یک تهیه کننده سینما: 

بودجه جشنواره ها را خرج معیشت هنرمندان کنید
تهیه کننده »ایل دا«:

رشادت های مردم غرب کشور مربوط به همه اقوام است
ســیما و سینما: بابائیان با اشــاره به مشکات معیشتی و 
ورشکستگی سینمای ایران، برگزاری جشنواره های سینمایی 
را در شرایط فعلی غیرضروری دانسته و تأکید می کند: بودجه 

برگزاری جشنواره ها باید خرج بقای سینمای ایران شود.
داریوش بابائیان )تهیه کننده و پخش کننده ســینما( درباره 
اکران دو فیلم جدیدش در سینماها، به خبرنگار ایلنا گفت: دو 
فیلم »کله پوک« به کارگردانی جواد مزدآبادی و »تله پاتی« به 
کارگردانی رضا شالچی اکران می شوند. به دلیل اینکه ظرفیت 
اکران و تماشاگر در سینماها بسیار کم است، قرار است همزمان 
با اکران این دو فیلم در سینماها، به صورت آناین هم اکران 
شوند. به نظرم اکران آناین به نسبت وضعیت اکران سینماها 
بهتر است و می توان با اکران در پلتفرم های VOD جلو ضرر 

فیلم ها را گرفت. 
وی در ادامه گفت: هر چه جلوتر می رویم فرصت برای اکران 
فیلم ها از دست می رود و صف طوالنی فیلم هایی که نمایش 
داده نشدند، بیشتر می شود. در این شرایط احساس کردم این 
دو فیلم کم کم دارد قدیمی می شود و باید هر چه زودتر آن ها 
را اکران کرد. امیدواریم حمایت های سازمان سینمایی موجب 
شود جلو ضرر ســرمایه فیلم هایی که اکران می شود، گرفته 
شــود. به نظر می رسد در شرایط فعلی چاره ای جز اکران آثار 
سینمایی نداریم؛ چراکه با این وضعیت کرونا تا دو سال دیگر 
هم نمی توانیم به ظرفیت اکرانی که در سال ۹8 و ۹۷ داشتیم، 
برسیم و خیلی سخت اســت بتوانیم تماشاگران را دوباره به 

سینماها برگردانیم. 
بابائیان با اشاره به وضعیت تولید فیلم در کشور گفت: من جزو 
آن دســته از تهیه کنندگانم که اعتقاد دارم ارشاد نباید پروانه 
ساخت برای تولید فیلم جدید بدهد، چون فیلم هایی که پشت 
در اکران مانده اند خیلی زیاد هســتند، اما در چنین وضعیتی 
هنوز یک عده مشغول ساخت فیلم هستند. در این وانفسای 
ورشکستگی سینما و تعطیل شدن سالن های سینما به دلیل 
کرونا، باید تا زمان تعیین تکلیف فیلم های ساخته و نمایش داده 

نشده، جلو  صدور پروانه ساخت گرفته شود. 
وی با انتقاد از برگزاری جشنواره های سینمایی توسط دولت 
گفت: متأسفانه وزارت ارشاد یک ماراتنی به نام جشنواره فجر 
دارد که باید به هر قیمتی فیلم بسازد تا در آن نمایش بدهد. 
اصاً برای ارشاد مهم نیست سرنوشت فیلم و سرمایه آن پس از 
جشنواره چه می شود. به نظر من تمام جشنواره هایی که دولت 
برگزارکننده آن اســت باید تعطیل شوند. به چه دلیلی باید 
جشنواره کودک یا جشنواره فجر برگزار شود؟ فقط به این دلیل 

که یک بودجه ای را حتماً باید خرج کنند؟ اگر آن بودجه را به 
بخش تولید و تهیه سینما اختصاص بدهند، قطعاً صاحبان آثار 
که ضرر و زیان هزینه تولید را به جان می خرند تا سینما زنده 
بماند، به مراتب از برگزاری جشنواره مهم تر هستند. سالن های 
ســینما اکنون در وضعیت خوبی قرار ندارند و حقوق پرسنل 
آن ها عقب افتاده است. اگر بودجه جشنواره در این موضوع ها 
هزینه شــود کمک بزرگی به حفظ بقای سینما خواهد شد. 
در این شرایط کمک هایی به صاحبان آثار و سینمادارها شده، 
اما رقم ها آن قدر ناچیز اســت که نمی توان اسم کمک را روی 
آن گذاشــت. ارشاد باید محاسبات پرداخت خودش را طوری 
تنظیم کند که اگر فیلمی مثاً 200 میلیون تومان می فروشد، 
همین میزان رقم را به سینمادار بدهد و به صاحب فیلم هم 
این رقم به عاوه فروش فیلم را اختصاص بدهد تا ســرمایه 

فیلم ها از بین نرود. 
این تهیه کننده سینما با اشاره به وضعیت اکران آناین و قاچاق 
سریع فیلم ها از روی VOD گفت: همه فیلم ها قاچاق می شوند، 
چون ما هیچ قانونی برای کپی رایت در کشــور نداریم تا جلو  
این موضوع را بگیرد. فیلم ها به 2۴ساعت نمی رسد که سر از 
شبکه های ماهواره ای درمی آورند و چون قانونی نداریم که در 
عرصه بین المللی بتواند پشتیبان تولید فیلم ها باشد، به راحتی 

سرمایه ها از بین می رود. 
وی در پایان گفت: سال 6۳ وقتی کار تهیه فیلم را آغاز کردیم 
تنها هفت،هشت تهیه کننده بودیم که کار می کردیم و ظرفیت 
تولید فیلم در بخش خصوصی ســالی ســه،چهار فیلم بود. 
ایستادگی تهیه کنندگان بخش خصوصی موجب شده امروز 
سینمای ایران ساالنه بیش از 100 فیلم تولید کند. دولت اگر 
از این ظرفیت حمایت نکند این سرمایه مهم اجتماعی از بین 

می رود.

ایرنا: تهیه کننده سریال »ایل دا« با ابراز امیدواری برای ساخت 
اثری در خور فداکاری های مردم ایام گفت: رشادت های مردم 

غرب کشور مربوط به همه اقوام است.
علیرضا سبط  احمدی، تهیه کننده سریال »ایل دا« که همزمان 
با ایام دفاع مقدس روی آنتن شــبکه یک سیما رفت، درباره 
استفاده نشدن از لهجه در سریال و ضرورت تولید این مجموعه 
با نمایش دالوری های ایات، به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: از 
ابتدا قصد داشتیم اثری در ارتباط با دالوری ها و غیورمردی های 
ایات و عشــایر در حفظ و حراست از وطن عزیزمان بسازیم، 
به همین دلیــل برایمان مهم بود همه مردم ایران از آن بهره 
ببرند و ترجیح دادیم از لهجه اســتفاده نکنیم. نکته مد نظر 
ما این بود کــه در موقعیت دفاع مقدس همدل بودیم و هیچ 
قومی در دفاع از مرزها مطرح نبــود؛ از این رو تاش کردیم 
به نمایش دالوری های مردم ایات که تاکنون به ســراغ آن 
نرفته بودند برویم و آن را به نمایش بگذاریم. بر اســاس متن 
آماده شــده، دالورمردی های قوم لر را مورد توجه قرار دادیم. 
امیدواریم فرصتی دست دهد تا بتوانیم درباره تاش و مقاومت 
بی بدیل مردم ایام اثری بسازیم که در خور رشادت های مردم 

ایام باشد.
وی درباره ســختی های تولید مجموعه در خارج از تهران با 
موضوع دفاع مقدس گفت: تجهیزات نظامی را تهیه کردن و 
انتقال آن به خارج از تهران، کاری طاقت فرساست، به خصوص 
که گروه نیاز به ادوات و تجهیزات متنوع داشــت. ساح های 
سبک و سنگینی که از نوع عراقی و ایرانی باید تهیه می کردیم 
مربوط به سال های ۵8 و ۵۹ بود. به این سختی ها اضافه کنیم 
که برخی ادوات جنگی در شــهرک دکوری است و اصاً قابل 

استفاده و شلیک نیست و آن ها را مجدد سرویس کردیم.
این تهیه کننده سینما و تلویزیون ادامه داد: ما حدود چهار یا 
پنج تریلی تجهیزات لجستیکی به منطقه خرم آباد حمل کردیم 
و یک کامیون ســاح به منطقه منتقل کردیــم و این کار را 
بسیار سخت می کند. تنوع تفنگ از جمله تفنگ سرپر، ژ ۳، 
برنــو، کاش، تیر بار، آرپی جی ۷، خمپاره انداز و...  تأمین این 
تجهیزات شرایط را ســخت می کند، زیرا حمل و نقل این ها 
از یک ســو و حفظ و حراســت از این تجهیزات مسئله مهم 
دیگر است. وی ادامه داد: همکاران من که در این حوزه )دفاع 
مقدس( فعال هستند می دانند خارج از شهرک دفاع مقدس 
کار کردن چقدر طاقت فرساست. با همه این احوال گروه تولید 
و تدارکات از عهده این مهم برآمدند و کار را به انجام رساندند. 
حدود 120 نفر گروه ثابت داشتیم و با هنرورها، عوامل محلی 

و افرادی که با ما همکاری مستمر داشتند گاهی به 2۵0 نفر 
می رسیدیم. در شرایط سخت کرونا مدیریت 2۵0 نفر با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، امکانات پذیرایی، رفت و آمد و اسکان، 

سختی مضاعفی را ایجاد می کرد. 
ســبط  احمدی تأکید کرد: در شــرایطی که هزینه ها روز به 
روز افزایش می یابد، به سرانجام رساندن کار برای ما سخت تر 

می شد، اما به همت همه دوستان کار به سرانجام رسید.
وی ادامــه داد: کاری با این حجم اگــر گروه همدل و همراه 
نداشــت انجام نمی شد. قرار اســت ۹ ماه با هم زندگی کنند 
و کنار هم باشــند، اگر همدل نباشند کار به انجام نمی رسد. 
خوشــحالم که همه گروه )کارگردانی، صحنه، تصویربرداری، 
لباس، گریم، تولید و. ..( به زبان مشترک رسیدند و تا روز آخر با 

کمال احترام، کار به انجام رسید. 
وی خاطرنشان کرد: سریالی ساختیم تا گوشه ای از رشادت های 
مردم خوب کشورمان را به نمایش بگذاریم. ان شاءاهلل فرصتی 
فراهم شــود تا فیلم ســازان در رســانه ملی بتواننــد درباره 
رشــادت های خطه غیور مردان ایام کار بســازند. اگر سبب 
رنجش خاطر مردم غیور ایام شــدم قطعاً ناخواسته بوده و به 

سهم خودم از مردم ایام پوزش می طلبم.
مجموعــه تلویزیونی »ایــل دا« به کارگردانــی راما قویدل و 
تهیه کنندگی علیرضا سبط احمدی به سفارش مرکز سیمافیلم 
با موضوع اتحاد و حماســه مردان و زنان عشایر مرزنشین در 
برابر متجاوزان به خاک این مرز و بوم و قصه ایستادگی و ایثار 
آن ها از ســال  1۳۵8 تا 1۳۵۹ ساخته شده و مجید مظفری 
)صالح خان(، پوریا پورســرخ )ایرج(، فاطمه گودرزی )دا گل(، 
خسرو شهراز )نصیرخان(، جعفر دهقان )استوار کاکاوند(، کاظم 
هژیرآزاد )شیرعلی خان(، کوروش سلیمانی )شیرزادبخشی( 

بازیگران آن را تشکیل می دهند.

فیلم سازان در پرداخت به زندگی و آثار مشاهیر ادبیات کوتاهی کرده اند

جای خالی شاعران در سینمای ایران 
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