
مهد جاهلیت مدرن
به دنبال سخنان توهین آمیز رئیس جمهور 
فرانســه درباره اسالم و مســلمانان، چند 
روزی اســت که هشــتگ های زیادی در 
بزرگداشت مقام واالی پیامبر اسالم)ص( در 
فضای مجازی داغ شده است. در تازه ترین 
واکنش ها، کاربران از صبح دیروز در فضای 
مجازی نوشتند: »در فرانسه، مهد جاهلیت 
مدرن، اصرار بر بی ادبی به ساحت مقدس پیامبر اسالم)ص( دارند. کاش مسلمانان 
کمی بیشتر به منجی و مراد خود غیرت داشتند... توهین به پیامبر اسالم و 1/5 
میلیارد مسلمان را آزادی بیان می دانند ولی توهین به مکرون را مجاز نمی دانند. 

ننگ بر آزادی بیانتان که برای خشنودی صهیونیست هاست...«.

دمیدن به آتش افراط گرایی
خیلــی از کانال های تلگرامــی و صفحات 
اینستاگرامی، توهین مکرون به اسالم را به 
قضیه هولوکاســت، رژیم صهیونیستی و... 
ربط داده اند. امــا محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشــورمان از زاویه ای دیگر به 
این اهانت پرداخته و در توییتی نوشته است: 
مســلمانان، قربانیان اصلی »فرقه نفرت« 
)وهابیت( هستند؛ فرقه ای که رژیم های استعمارگر به آن  قدرت بخشیدند و توسط 
عمالشان به همه جا صادر کردند. توهین به 1.۹ میلیارد مسلمان و مقدسات آن ها 
به واسطه جنایات شنیع این افراط  گرایان، سوءاستفاده ای فرصت طلبانه از آزادی 

بیان است. این چنین اقداماتی تنها بر آتش افراط  گرایی می دمد.

این خانم ناموس مملکت نیست؟
البه الی هشتگ هایی که چند روز اخیر در 
فضای مجازی داغ شد و رخدادهایی که در 
گوشــه و کنار کشور شاهد آن بودیم، یکی 
هم ماجرای کتک خوردن یک خانم توسط 
افرادی بود که سگ گردانی می کردند. این 
حادثه اما انگار اصالً دیده نشــد و کســی 
به خاطــر آن هشــتگ راه نینداخت. یک 
کاربرفضای مجازی در واکنش به این ماجرا در توییتی نوشــته است: »این خانم 
به خاطر تذکر دادن درمورد ســگ گردانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، سرش 
به میله زده شده، تو آب پرت شده و...این خانم ناموس این مملکت نیست؟ اندازه 
حمله کننده به خونه مردم نیست؟ هم شأن اون معتاد نیست؟ چرا هشتگی ترند 

نمیشه؟ چرا انسانیتتون کور شده؟«

هماهنگی با اوباش
دربــاره ماجرای مرگ جوان مشــهدی پس 
از بازداشت توســط پلیس، دیروز در همین 
صفحه، خیلی مفصل نوشــتیم. همچنین 
خود شــما هم از دیروز شــاهد واکنش ها و 
سروصداهایی که در فضای حقیقی و مجازی 
به راه افتاد و تصاویر جدیدی که از »مهرداد 
سپهری« پخش شد بودید. یک فعال رسانه ای 
درباره هجوم رســانه ای به ناجا در توییتی نوشت: »اینکه ناجا هم مثل بقیه دارای 
خطاست که روشن است و باید هم پاسخگو باشد. اما این حجم هجمه ضدانقالب 
روی ناجا آن هم پس از سروصدای اوباش گردانی در خیابان، تنها یک پیام دارد و آن 
اینکه بین سازمان اراذل و اوباش داخلی و ضدانقالب هماهنگی و برنامه ریزی است«.

 محمد تربت زاده هرچقدر متخصصان و پژوهشــگران 
هشــدار دادند پیک سوم کرونا در پاییز می تواند به شکل 
غیرقابل تصوری مرگبار باشــد، به خــرج خیلی هایمان 
نرفت؛ اما این روزها که ســخت ترین روزهای کرونایی را 
پشت ســر می گذاریم، باز هم متخصصان می گویند اگر 
مســئوالن و مردم در رعایت پروتکل ها کم کاری کنند، 
روزهای به مراتب سیاه تری را در پیش رو خواهیم داشت. 
آمار وحشــتناک مبتالیان و قربانیــان کرونا در روزهای 
اخیر ســبب شــد بحث ردیابی مبتالیان به منظور عدم 
نقض قرنطینه توسط آن ها در دستور کار قرار گیرد. این 
موضوع اما واکنش های مجازی زیادی را به دنبال داشت. از 
کاربرانی که شروع به شوخی با این طرح کردند تا کاربرانی 
که معتقد بودند مســئوالن باید تمرکزشان را بر راه های 

عملی تر و ثمربخش تری قرار دهند.

200 هزار تومان جریمه#
ماجرا از هفته گذشــته آغاز شــد. زمانی که رئیس جمهور 
کشورمان در جلسه با مدیران وزارت بهداشت و متخصصان 
کرونا اعالم کرد امکانات و زیرســاخت های الزم برای ردیابی 
بیماران مبتال به کرونا فراهم شــده و قرار اســت این طرح 
به زودی عملیاتی شــود. روحانی در ادامه توضیح داده بود 
هر شخصی که قرنطینه را بشکند 200 هزار تومان جریمه 

خواهد شد. 
بر اساس دستور رئیس جمهوری، باید وضعیت هر شخص 
مبتال به ویروس کرونا از طریق آزمایشگاه های خصوصی 
به محل کار و خانواده فرد اطالع داده می شــد. برای این 
موضوع هم به رؤســای دانشگاه های علوم پزشکی اعالم 
شــده بود معاونت درمان هر دانشگاه علوم پزشکی باید 
نتیجه آزمایش مثبت کرونای افراد را از آزمایشــگاه های 
خصوصی به صورت روزانه دریافت کرده و مانند بیمارانی 

که در بخش دولتی شناسایی شده اند، پیگیری کنند.

کارت ملی ما چی شد؟!#
آن زمان اصلی ترین پرسشــی که ذهــن کاربران فضای 
مجازی را مشغول کرده بود، چگونگی ردیابی هزاران بیمار 
کرونایی بود. کاربری نوشــته بود:»االن وزارت بهداشت با 
کدوم زیرساخت مرتبط با فناوری می خواد کرونایی ها رو 

ردیابی کنه؟! وزارت ارتباطات کجای ماجراست؟«
کاربر دیگری هم با کنایه به شعار دولت الکترونیک به زبان 
طنز نوشته بود: »دولت هوشمند عزیز ببخشید که وسط 
ردیابی هاتون مزاحم می شم، می خواستم ببینم این کارت 

هوشمند ملی ما چی شد؟«
تعداد زیادی از کاربران هم از وزیر ارتباطات می خواستند 
روش ردیابی بیماران کرونایی را شــرح دهد. با وجود این 
وزیر جوان اعتنایی به درخواست کاربران نداشته و تا امروز 
حتی یک پست مرتبط با این طرح را هم در فضای مجازی 

به اشتراک نگذاشته است.
البته ســکوت آذری جهرمی هم زیاد بیراه نبوده اســت 
چراکه رئیس جمهور، وزارت بهداشــت را مسئول اجرای 
این طرح دانســته و نامی از وزارت ارتباطات نبرده است. 
موضوعی که موجب شده کاربران از رئیس جمهور بپرسند 

وزارت بهداشــت چگونه به تنهایی قرار است از پس این 
طرح سنگین برآید؟

در همین هفته اجرایی خواهد شد#
علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر تهران یکی از نخســتین مسئوالنی بود که در 
راســتای مطالبه کاربران، نسبت به شفاف سازی درمورد 
این طرح اقــدام کرد. او توضیح داد بــه آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات پیشنهاد داده به منظور 
بهره گیری از ظرفیت های تکنولوژیک این وزارت در تهیه 
نقشه و ردیابی بیماران در استان تهران، همکاری بین این 

دو نهاد افزایش یابد.
آن طور که زالی توضیح داده، قرار است نقشه های تردد و 

تجمع بیماران در تهران تهیه شود. 
ظاهراً پایلوت این طرح هم انجام شده و تاکنون ۴۹ هزار 
بیمار بر اساس محل سکونت ردیابی شده اند. او اما توضیح 
بیشــتری نداده و به گفتن این موضــوع که این طرح از 
طریق ظرفیت های وزارت ارتباطات عملی خواهد شــد، 

بسنده کرده است. 
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان 
هم بدون آنکه توضیحی دراین باره ارائه دهد، اعالم کرده 

این طرح در این هفته اجرایی خواهد شد!

یک طرح بی نتیجه#
هرچند به نظر می رســد باید حاال حاالها منتظر بمانیم 
تا ببینیــم نتیجه همــکاری دو وزارتخانه بهداشــت و 
ارتباطات در ایــن برنامه چه خواهد شــد اما از آنجایی 
که شفاف ســازی ای در زمینه این طرح صورت نگرفته و 
وزارت ارتباطات هم هیچ واکنش رسمی و غیررسمی به 
این موضوع نشان نداده، به نظر نمی رسد این طرح به این 

زودی ها قابل اجرا باشد. 
گذشته از این موضوع، با نگاهی به نتایج پژوهش های معتبر 
در سرتاســر دنیا و همچنین باتوجه به نظرات متخصصان 
داخلی و خارجی، به این نتیجه می رســیم شناســایی و 
حتــی ردیابی بیماران کرونایی بــه تنهایی گام مؤثری در 
کنترل بیماری نخواهد بود. صاحبنظران می گویند به فرِض 
اجرایی شدن این طرح به شکل صحیح، باز هم شاهد تغییر 

محسوسی در آمار کرونا نخواهیم بود چراکه اقدامات تکمیلی 
که این طرح را کارآمد می کند، در دست اقدام نیست.

پشت سر هم موج خواهیم داشت#
بر اساس آخرین پژوهش ها در دنیا، انجام تست تشخیص 
بیماری کووید1۹ به منظور شناســایی بیماران و ردیابی 
افرادی که با آنان در ارتباط بوده اند برای کند ساختن روند 
شیوع بیماری از جمله اقدامات ضروری، اما ناکافی است 

مگر اینکه در کنار تدابیر دیگر دنبال شوند.
به گزارش فرارو، محققان انگلیســی گفته اند:»یافته های 
ما نشــان می دهد آزمایش و ردیابی می تواند به کاهش 
میانگین تعداد افرادی که یک فرد آلوده به ویروس آن ها 
را مبتال می کند، کمک کند، اما الزم اســت به درستی و 
با ســرعت انجام شود. در حقیقت الزم است در مدت 2۴ 
ساعت پس از شروع عالئم بیماری، تست تشخیصی انجام 
و افرادی که با بیمار در تماس بوده اند، قرنطینه شــوند«. 
موضوعی که به نظر نمی رســد در طرح ارائه شده توسط 

رئیس جمهور به آن اعتنایی شده باشد.
ژاپن تودی هم دیگر رسانه ای است که دراین باره نوشته: 
»انجام آزمایش و ردیابی بیمار به تنهایی در کنترل انتقال 
بیماری در بسیاری از جوامع کافی نخواهد بود و الزم است 
برای پایین آوردن میانگین تعداد افرادی که یک فرد آلوده 
به ویروس آن ها را مبتــال می کند، اقدامات مکمل نظیر 

قرنطینه به موقع افراد نیز انجام شود«.
به همین خاطر است که کاربران فضای مجازی و برخی 
از متخصصــان این حوزه، ضمن انتقاد از این طرح، اعالم 
می کنند دولت بهتر اســت به جای ژســِت الکترونیک 
گرفتن، هزینه های این طرح پرزرق و برق اما بی نتیجه را 
در حوزه دیگری خرج کند تا نتایج به مراتب بهتری بگیرد.

در پایان، بخشــی از صحبت های یکی از متخصصان این 
حوزه یعنی مزدک دانشــور را دراین بــاره می خوانید:»در 
شــرایط فعلی ترکیبی از روش ها مهم و مؤثر است. یعنی 
تســت گیری، تعطیلی، پروتکل ها، ماسک، فاصله گیری 
اجتماعی، حمایت از بیماران و قرنطینه موردی یا جمعی؛ 
این ها باید با هم باشد. بدون هم اصالً جواب نخواهد داد. اگر 
این روش ها با هم استفاده نشوند و از هم پشتیبانی نکنند 

ما به صورت مداوم و پشت سر هم موج خواهیم داشت«.

کاسه های داغ تر از آش تحریم

تحریم ها شاید تنها مسئله ای باشــد که خیلی ها می توانند مدعی شوند، 
صفر تا صد آن ریشه در خارج کشور دارد و همیشه دست های خارجی ها 

و دشمنان این مرز و بوم، پشت آن دیده می شود. 
با این همه، چهره هایی مثاًل ایرانی هم هســتند که با وجود ادعای ایرانی 
بودن، پشــت و جلو صحنه تحریم های ضد ایرانی فعال هســتند و برای 
ادامه یافتن یا تشــدید این تحریم هــا و اضافه کردن تحریم روی تحریم، 
خودشــان را به آب و آتش می زنند. مجله اینترنتی فارس پالس به چند 
نمونه مشهور و معروف این آتش بیارهای معرکه و کاسه های داغ تر از آش 

پرداخته است که می خوانید.
کاسه اول: شیرین عبادی که به دلیل اظهارات ضدایرانی اش برنده جایزه 
صلح نوبل هم شــده، سال گذشته در ســخنرانی خود در پارلمان کانادا 

خواستار تحریم های حداکثری علیه مردم ایران شده بود. 
وی به تازگی هم با انتشــار ویدئویی خطاب به فدراســیون های ورزشــی 
دیگــر کشــورها و ســازمان های بین المللی گفت: خواهــش می کنم به 
مدت یک ســال ایران را محــروم کنید و اجازه شــرکت بین المللی در 
هیــچ زمینه ای بــه دولت ایران ندهیــد! عبادی مدعی شــده بود چون 
 اعتراض هــای ورزشــکاران ایرانی بــه جایی نمی رســد بایــد ایران را 

تحریم ورزشی کرد.
کاســه دوم: مریــم رجــوی، شــکی وجــود نــدارد که بســیاری از 
 تحریم های جنایتکارانه علیه ایران از طریق ســازمان منافقین پیشــنهاد 

می شود.
مریم رجوی مشــتری پروپاقرص تحریم های ایرانی اســت و همیشــه از 
تحریم های جدید آمریکا علیه حکومت ایران اســتقبال کرده است. او در 
جدیدترین تحرکاتش با حضور در کنفرانس ضدایرانی »ضرورت تحریم« 

از تصویب تحریم های جدید علیه ایران استقبال کرد.
کاسه سوم: مسیح علینژاد که سند قراردادهای مالی اش برای راه اندازی 
پروژه های ضدایرانی چند سال پیش ســروصدای زیادی به پا کرده بود، 
حاال ســراغ کمپین تحریم ورزش ایران رفته تا دلخوشی مردم ایران در 

شرایط سخت کرونا و تحریم اقتصادی را هم از بین ببرد. 
او در فروردیــن امســال هم عنوان کــرده بود دلیلی بــرای پایان دادن 
 تحریــم ایــران نیســت و باید دولــت آمریکا تحریــم مردم ایــران را 

افزایش دهد.
کاسه چهارم: رضا ربع پهلوی که در تبعید برای تحقق آرزوی ۴0 ساله 
و براندازی حکومت اسالمی در ایران در تکاپو است، در گفت وگو با نشریه 
نیوزویــک با حمایت از تحریم ها عنوان کرد مردم ایران تحریم ها را درک 

و از آمریکا بابت آن قدردانی کنند!
کاسه های دیگر: البته به جز این ها، کاسه های داغ تر دیگری هم هستند 
که آش تحریم را این طرف و آن طرف توزیع می کنند. کاســه هایی مثل 
»امیر عباس فخرآور« که از چهره های تحریم دوست اپوزیسیون است و یا 

»شاپرک شجری زاده«، »نازنین بنیادی« و... .
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ورزشورزش
گزارش قدس از گزینه های مدیریت آبی ها

پیشنهاد 50 میلیارد تومانی برای 
صندلی مدیرعاملی استقالل

رضاییان: شانس با زحمت و زندگی درست بدست می آید 

دعوت نشدنم به تیم ملی 
فنی بود نه حاشیه ای!

 تروریسم در اسالم جایی ندارد

اعتراض »پوگبا« به اسالم ستیزی »مکرون«

کجای جهان ایستاده ایم؟
رقیه توسلی: چه اشکالی دارد گاهی روی سکنات و حرکاتمان دقیق شویم و 

ببینیم کجای جهان ایستاده ایم؟
من این کار را دیروز انجام دادم.

جوابی که دریافت کردم شگفت آور بود.
دیدم خواسته یا ناخواسته به تقلید از او چای را شیرین می کنم. توی غذاهایم 
شکر می پاشم. شکالت خوری را می گذارم کنار دستم و گاه و بی گاه جلو قنادی 

ترمز می کنم.
َسبک او، صدای جناب »بنان« را پی می گیرم و پشت پنجره، خمیر ریزشده 

نان می ریزم.
مقلدانه، کاســه بشقاب های گلسرخی رو می کنم و تویشان ساالد و خورشت 

می کشم و می خواهم توی این پاییز عجیب ماسکدار، کمی مادرم باشم.
عینک می زنم و نهج البالغه را می گذارم روی میز. بعدش به تقلید از او باالی سر 

تلفن حاضر می شوم و چندتایی شماره می گیرم.
سوپ که آماده شد، در خانه همسایه کرونایی را می کوبم و برمی گردم منزل. 

قول و قرار قابلمه های پُروخالی روی جاکفشی است. 
َسبک او می خندم. َسبک او ُرس کتاب ها را می کشم. به یکنواختی که می رسم 
بــرای خودم پیاده روی تجویز می کنم. چادرگلدارم را برمی دارم می روم زیارت 
امامزاده. چند شــاخه گل میخک می خرم و با فاصله می ایســتم به تماشای 

گربه های پارک. 
حتی شکل او، کشته مرده هیزم های در حال سوختنم. کپه آتیشی که زیرش 

سیب زمینی های خوشمزه دارد. 
تلویزیــون هم روشــن نمی کنم چون مقلد اویم و این، رفته زیرپوســتم. 
همان طور که جلو آینه، شــکل او با خودم حرف می زنم، همان طور که به 
تقلید از او غیبت را دوســت ندارم، اهل جواهرات و فلزات نیســتم و دلم 
غش می کند برای روزهای بارانی. برای دیدن شهرها و روستاهای جدید، 

برای گیالن، آبادان، خرمشهر.
دیروز فهمیدم قربان صدقه رفتن هایم هم شبیه او است؛ انتخاب کلماتم، حتی 
اندازه ســکوتم. شبیه او که خودش هم بی اندازه شکل »خانجان« است؛ مقلد 
مادرش. ســبک او می خندد، حرف می زند، سه شــنبه ها را بیشتر از روزهای 
دیگر هفته دوست دارد، پندهای قیمتی می دهد، »جانک« از زبانش نمی افتد، 

مهربان است و سبک او آرامش چشم هایش فراوانی دارد.
نتیجه سرانگشتی: من مادرم هستم!

شجاع دقیقه 90 به الریان پیوست

 لیگ ستارگان قطر  
و صید هفت ایرانی

حکایت امروز

روزمره  نگاری

امیر ابیلی، ناظر کیفی سریال »نجال« از نتیجه اعتماد شبکه سه به یک کارگردان جوان می گویدامیر ابیلی، ناظر کیفی سریال »نجال« از نتیجه اعتماد شبکه سه به یک کارگردان جوان می گوید

شکستن حلقه انحصاری سریال سازیشکستن حلقه انحصاری سریال سازی

ردیابی بیماران کرونایی؛ ژسِت الکترونیک یا کنترل همه گیری؟

اندر مصائب یک طرح پرزرق و برق
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سینا حســینی: در اینکه اســتقالل و پرسپولیس 
احتیاج به مدیران قدرتمنــد و کاریزماتیک و حضور 
شــخصیت های شناخته شــده و ثروتمند برای اداره 
دارنــد، تردیدی وجود ندارد و البته انصافا اینطور هم 
نیســت که افرادی با این ویژگی عالقه مند باشند در 
حوزه ملتهب حضور به هم برســانند. اما فعال وزارت 
ورزش این هنر را نداشــته که حداقل از گزینه های 
موجود اســتفاده الزم را به عمــل بیاورد و با انتخابی 
درست و ایجاد یک ثبات کاری، شرایط این دو باشگاه 

را به وضعیت نرمال نزدیک کند.
در واقــع حاال این انتخاب های آخر برای دو باشــگاه 
سرخابی پیش از پایان دوره چهار ساله دولت روحانی 
و خصوصی شــدن آن ها که قولش را داده اند، آزمونی 

برای وزارت ورزش به شمار می آید.
 به همان میــزان که پرسپولیســی ها گرفتار فرایند 
انتخاب مدیرعامل هستند، آبی پوشان پایتخت نشین 
نیز بــرای رونمایی از مدیرعامــل جدید خود لحظه 
شــماری می کنند، پس از برکناری احمد سعادتمند 
از ســمت مدیرعاملی توسط هیئت مدیره باشگاه این 
احتمال وجود دارد که یکی از اعضای هیئت مدیره به 
عنوان مدیرعامل جدید استقالل مشغول به کار شود. 
اما برابــر قانون هیچ یک از اعضای هیئت مدیره قادر 

به فعالیت در سمت مدیرعاملی نیستند 

شانس کم مددی#
با این اتفاق و انتخاب معاون ورزشــی باشگاه به عنوان 
سرپرســت مدیرعاملی باشگاه تا حدودی این شایعات 
کاهــش یافت اما از آنجا که احمــد مددی منتقدان و 
مخالفان دانه درشــتی داشت، احتمال انتخاب قطعی 
وی به عنوان مدیرعامل به شکل جدی از بین رفت به 
ویژه که گفته می شود وی مستخدم مجموعه سایپاست 
و قادر نیســت به عنوان مدیرعامل باشــگاه استقالل 
فعالیت کنــد. از طرفی روابط میان او و اعضای هیئت 
مدیره باشگاه استقالل نیز به شدت تیره و تار است و به 
نظر می رسد شانس وی نیز برای نشستن روی کرسی 

مدیرعاملی باشگاه در حد صفر باشد.
البته مددی به واســطه حمایت های معاون ورزشــی 
وزارت ورزش و جوانــان کاماًل با سیســتم مدیریت 
ورزش کشــور و وزارتخانــه هماهنگ اســت اما این 
اتفاق زیاد در سرنوشت وی تغییری ایجاد نمی کند تا 

دوباره شانس مدیرعاملی وی جدی شود.

خروج نوروزی از لیست#
در همین اوصاف برخی خبرهای غیر رسمی حکایت 
از این داشــت که مهدی نوروزی بــه عنوان یکی از 
گزینه های جدی ممکن اســت به عنوان جانشــین 
احمد ســعادتمند انتخاب شــود اما ایــن گمانه زنی 
هم در حد حرف و حدیث باقــی خواهد ماند،از قرار 
معلوم وی نتوانسته است رضایت مندی هیئت مدیره 
و مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان را بدست آورد 
 از این رو او نیز از فهرســت گزینه هــای مدیرعاملی 

خارج شد.

باجناق بازی؟#
علــی نظری جویبــاری یکــی دیگــر از گزینه های 
مدیرعاملی باشگاه استقالل بود که از سوی کانال های 
خبری به عنوان گزینه انتخاب شــد امــا برابر اخبار 
بدســت آمده معاون سابق باشــگاه استقالل در دوره 
مدیریــت علی فتح اهلل زاده نیز شــانس زیادی برای 

انتخاب به عنوان مدیرعامل ندارد. 

البته که نسبت فامیلی وی با محمود فکری سرمربی 
باشگاه اســتقالل نیز مزید بر علت شده تا شانس وی 

برای این پست کاهش یابد.

از الماسی تا قربانی و آذری#
رضا الماســی که در دوره ای سکان دار ریاست هیئت 
مدیره باشــگاه ملوان بنــدر انزلی بود بــه یکباره با 
اســتوری چند پیشکسوت اســتقالل به عنوان گزینه 
مدیرعاملی باشگاه مطرح شد، اما منابع خبری نزدیک 
بــه وزارت ورزش و جوانان به صراحت این موضوع را 
رد و تأکیــد کردند او گزینــه نهایی برای مدیرعاملی 

استقالل نیست.
یکی دیگر از گزینه های مدیرعاملی اســتقالل پیروز 
قربانی بازیکن ســابق اســتقالل بود، اما پیروز قربانی 
خودش این پیشنهاد را قبول نکرد و از ارائه برنامه به 
مسئوالن وزارت ورزش و جوانان برای قبول مدیریت 

باشگاه استقالل انصراف داد.
در ایــن بین تالش هــای افرادی چون ســعید آذری 

،مدیرعامل فوالد و حمیداوی ،مدیرعامل شهرخودرو 
برای موج سواری و کســب محبوبیت میان هواداران 

هم به جایی نرسیده است.

پیشنهاد عجیب مدیرعاملی#
بد نیســت بدانید یکــی از گزینه هــای مدیرعاملی 
برای وزیر ورزش پیغام فرســتاده که اگر او به عنوان 
مدیرعامل انتخاب شــود مبلغی حــدود 50 میلیارد 
تومان به حســاب باشــگاه واریز می کند، پس از این 
اتفاق یکی از مدیران ارشد وزارتخانه پیام می دهد که 
فرد مذکــور یک چهارم این پــول را واریز کند تا به 
عنوان مدیرعامل معرفی شــود، پس از این پیام فرد 

مذکور کاماًل از دسترس خارج می شود.
به نظر می رســد با در نظر گرفتن شــرایط کنونی و 
احتماالت و شــایعات موجود در فضای مجازی هیچ 
اتفــاق جدیدی رخ نخواهد داد و همچنان با این روند 
سیستم مدیریت استقالل به فعالیت خود ادامه خواهد 

داد.

گزارش قدس از گزینه های مدیریت آبی ها

پیشنهاد 50 میلیارد تومانی برای صندلی مدیرعاملی استقالل

ایکاردی روسونری جدید؟
ورزش:میالن قصد دارد زمستان امســال مائورو ایکاردی را به صورت قرضی 
جذب کند. در ایتالیا شــایعاتی شنیده می شــود مبنی بر اینکه ممکن است 
او زمســتان راهی میالن شــود.میالن تیمی جوان با رهبری ستاره پا به سن 
گذاشــته یعنی زالتان ابراهیموویچ اســت که پایان فصل قراردادش به اتمام 
می رســد و احتماالً از این باشگاه جدا خواهد شــد.خانواده ایکاردی و همسر 
و فرزندانش در میالن مســتقر هســتند و او بی میل به بازگشت نیست. برای 
ایکاردی دیگــر جایی در اینتر وجود ندارد و میالن بــه نوعی می تواند نقطه 

بازگشت او به اوج باشد.

راموس بهترین مدافع تاریخ فوتبال 
ورزش: یک روز پس از ال کالسیکو و گلزنی سرخیو راموس برای رئال مادرید، 
فرانس فوتبال در وبسایت خود از مخاطبانش خواست تا در مورد این سؤال که 

آیا راموس بهترین مدافع میانی تاریخ فوتبال است نظر بدهند.
او بــا رئــال مادرید فاتــح چهار لیــگ قهرمانان و پنج اللیگا شــده اســت 
 و با تیم ملی اســپانیا نیز یک جــام جهانی و دو جام ملت هــای اروپا را فتح 

کرده است.
در نظر سنجی فرانس فوتبال، 62 درصد پاسخ مثبت دادند و راموس را بهترین 

مدافع تاریخ معرفی کردند و 38 درصد نیز مخالف بودند.

ناگلزمان جانشین گواردیوال می شود؟
ورزش: منچسترسیتی که نگران تمدید نشدن قرارداد پپ گواردیوال است از همین حاال 
یولیان ناگلزمان آلمانی را به عنوان جانشین او در نظر دارد. با وجود اینکه در گذشته از 
مائوریسیو پوچتینو به عنوان جانشین احتمالی پپ در سیتی یاد شده است؛ ولی روزنامه 
دیلی میل دیروز مدعی شد مدیریت سیتی یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانی الیپزیک را 
به این منظور در نظر گرفته اند. ناگلزمان 33ساله که شهرت او به عنوان یک مربی کارآمد 
روز به روز بیشــتر می شــود و روز چهارشنبه این هفته برای دیدار با حریف همشهری 
ســیتی در لیگ قهرمانان به اولدترافورد می آید؛ نظر مدیریت باشگاه منچسترسیتی را 

جذب کرده است.

مودریچ: پیرتر از آنم که به تاتنهام بروم
ورزش: درحالی که تنها هشت ماه از قرارداد لوکا مودریچ ستاره کروات 35ساله رئال 
مادرید با این باشــگاه باقی مانده او هنوز قراردادش را تمدید نکرده و همین باعث  

شایعات زیادی درباره آینده او شده است.
مودریچ که پیش از پیوستن به رئال سابقه بازی در تاتنهام را داشته می گوید پیرتر از 
آن است که مثل هم تیمی سابقش گرت بیل با ترک رئال راهی تاتنهام شود و برای 
تیم ژوزه مورینیو بازی کند. لوکا مودریچ گفت: تمرکز من رئال است و می خواهم این 
فصل موفقیت های بیشتری بدست بیاوریم.هر اتفاقی بیفتد بین من و رئال مادرید 

مشکلی نخواهد بود.

ورزش: یکشنبه شــب الدحیل یکی از حساس ترین 
بازی های فصل را با گل تماشایی رامین رضاییان به نفع 
خود خاتمه داد. ســتاره ایرانی تیم الدحیل در آخرین 
دقیقه از بازی با شوتی استادانه از روی ضربه ایستگاهی، 
دروازه الریان را گشود تا تیمش با هنرنمایی او برنده بازی 
شود. صبح دیروز ورزش سه با بازیکن  گفت وگویی انجام 

داد که در ادامه می خوانید.

صبح روزی که شب قبلش ستاره تیمت بودی، س
چه حسی در وجودت هست؟

من کالً شــب های بعد از بازی ســخت می خوابم چون 
دویدن زیاد و خســتگی زیاد، خواب را سخت می کند. 
اما به هر حال بازی سختی بود و الریان هم پارسال نایب 
قهرمان شــده بود و امســال برای قهرمانی می جنگید. 

خوشحالم که توانستم در این چند بازی که 
تازه به تیمم اضافه شــدم، عملکرد خوبی 

داشته باشم. 

در لیــگ قهرمانــان حذف س
و  داشتید  غیرمنتظره ای 

حذف  این  هزینه 
اخراج  هــم 
بود.  سرمربی 

وضعیت  االن 
چگونه  دحیل 

است؟
سرمربی قبلی زحمت 
زیــادی بــرای تیم 
مــا  امــا  کشــید 
آوردیم.  بدشانسی 
ســرمربی جدید ما 
بزرگی  ســرمربی 

فصــل  دو  و  اســت 
ناتینگهام  گذشــته در 

بود و در فرانسه همبازی 
زیدان بــود، رزومــه خیلی 

خوبی دارد اما االن در شــرایط 
مسابقه وارد تیم الدحیل شده و 

هنوز کار دارد که ما بتوانیم دحیل 
واقعی را نشان دهیم. 

تو اولین بازیکن ایرانی هستی که با الدحیل 
قرارداد می بندی که این  شاید مزد تمرینات 

تو در قرنطینه باشــد، به خصــوص که تو از 
تیم کوچکــی به الدحیل آمدی. در زندگی ام از 

بچگی فهمیدم که در زندگی هرچه می خواهم را با 

تالش بدست بیاورم. من هم عاشق استراحت و بستنی 
خوردن و اینکه ناهار هرچه می خواهم بخورم هستم، اما 
االن 5-6 ســال یعنی از زمانی که به پرسپولیس آمدم 
سبک زندگی ام را عوض کردم و وقتی که از اروپا آمدم 
برنامه غذایی خاصی دارم و بازیکنان ملی پوش می توانند 
شهادت بدهند. چون شــما اگر تمرین زیاد کنی ولی 
زندگی حرفه ای نداشته باشی، نمی توانی پالس مثبت 
بگیری. مــن در کرونا خیلی بیشــتر تمرین می کردم 
چون این را یاد گرفته ام که شــانس این طور نیست که 
استراحت کنیم و بگوییم خدایا به من شانس بده. شانس 

با زحمت و زندگی درست بدست می آید. 

گلت را در شرایطی به ثمر رساندی که شجاع س
خلیل زاده هم در ورزشگاه حضور داشت.

تیم الریان تماشــاچی زیادی دارد و بــرای تیم ما هم 
تماشاگران خوبی به ورزشگاه آمده بودند و اتفاقاً شجاع 
هم بعد بستن قرارداد با الریان به ورزشگاه آمده بود که 
بازی را تماشــا کند. اگرخطایی رخ می دهد هیچ کس 
برای ضربه ایستگاهی پشــت توپ نمی رود و مربیان و 
بازیکنان به من ایمان و اعتماد دارند و من هم سعی 
می کنم به این اعتماد جواب مثبت دهم و به 
این موضوع افتخار می  کنم. در تیم های 
بزرگ کاشته زدن سخت است و من 
خیلی خوشحالم که به این شرایط 
رســیده ام و ایــن چیزی جز 
خواست خدا نبوده است 

و دعای مردم ایران.

ملی در لیست اسکوچیچ در اردوی اول تیــم س
قرار نداشتی، دلیل خاصی داشت؟

آقای کی روش یک حرف خوبی می زد، می گفت ما یک 
روز هستیم یک روز نیستیم باید یاد بگیریم پیراهن 
تیم ملــی آن قدر مقدس اســت، ان قدر مردم 
ایران بی نظیر هســتند که هر کس می آید 
باید ارزش این پیراهــن را بداند و واقعاً 
هم همین است. من 6 سال این افتخار 
را داشتم که در تیم ملی بودم و االن هم 
سعی می کنم همیشه بهترین عملکرد 
را داشــته باشــم و بقیه را می سپارم 
دست خدا. می خواستم فقط همین 
را بگویم که سر اردوی اول همه چیز 
فوتبالی بوده و هیچ حاشیه ای پیش 
نیامده چون این سؤال از من خیلی 
شــده و خواستم شفاف سازی 

کنم.

ورزش: در آخریــن لحظــات نقــل و انتقاالت لیگ 
ســتارگان قطــر شــجاع خلیــل زاده مدافع فصل 
گذشته پرســپولیس به الریان قطر پیوست تا شاهد 
حضورهفت لژیونر ایرانــی در این فصل از لیگ قطر 
باشیم.فصل نقل وانتقاالت فوتبال باشگاه های قطر به 
پایان رســید تا شاهد یکی از شــلوغ  ترین فصل های 
لیگ ســتارگان این کشــور با حضــور  لژیونرهای 
ایرانی باشــیم. عدم حضور در امارات و عربستان طی 
سال های اخیر همواره موجب انتقال بازیکنان ایرانی 
به لیگ قطر بوده اســت، اما در فصل جاری افزایش 
نرخ ارز موجب شد تعداد لژیونرهای فوتبال ایران در 

قطر بیش از سال های گذشته باشد.
در واقع این نخستین بار است که باشگاه های قطری 
با هفت لژیونر ایرانی فصل را آغاز می کنند. در فصل 
گذشته تنها ســه تیم العربی، الســیلیه و الشحانیه 

بازیکن ایرانی در اختیار داشتند.
مرتضی پورعلی گنجی العربی را به مقصد لیگ چین 
ترک کرد، کریم انصاری فرد از الســیلیه به آاِک آتن 
یونان پیوســت و الشحانیه به لیگ دسته دوم سقوط 
کرد تا رامین رضاییان از این تیم جدا شــود. رامین 
که بهترین گلزن الشــحانیه بود پیشنهاد قابل توجه 
الدحیل را پذیرفت تا تنهــا لژیونر باقیمانده فوتبال 

ایران در قطر باشد.
پس از او باشــگاه العربی با جدایی پورعلی گنجی دو 

بازیکن ایرانی دیگر بــه خدمت گرفت و مهدی 
ترابــی و همچنین مهرداد محمدی را جذب 
کرد. امید ابراهیمی کــه به صورت قرضی 
از االهلــی جدا شــده بود با ابــراز تمایل 
مسئوالن این باشگاه به تیم سابق خودش 

بازگشت.
پژمان منتظری نیز بــا الخریطیات به لیگ 
ســتارگان برگشته اســت و با حضور شجاع 

خلیل زاده در الریــان و همچنین روزبه 
چشمی در ام صالل جمع بازیکنان 

ایرانــی شــاغل در لیگ 
قطر  فوتبال  ستارگان 

به هفت نفر رسید. 
لیگ  بدون شک 
بــرای  قطــر 

فوتبال دوستان ایرانی در این فصل جذاب تر خواهد بود و 
باید منتظر بود و دید این هفت لژیونر ایرانی در پایان این 
فصل از لیگ ستارگان قطر نمره قبولی می گیرند یا خیر؟ 

نامه شجاع#
شجاع خلیل زاده لحظاتی پس از رونمایی اش توسط 
باشگاه الریان به عنوان آخرین خرید نقل و انتقاالتی، 
پیامی برای هواداران پرسپولیس نوشت که بخشی از 
آن را در زیر می خوانید: »در این مدت حواشی زیادی 
مطرح شــد اما خود شــما بهترین شاهد هستید که 
قصد پاسخگویی به هیچ حرفی ندارم تا مبادا خدای 
نکرده آرامش پرسپولیس به هم بخورد. هیچگاه هم 
قصد پاسخگویی به همه عزیزان و بزرگ ترها را ندارم.

در این چند ســال با همه وجود بازی کردم، اما خود 
شما هم متوجه هستید که اتفاقاتی رخ داد که باعث 
شــد مسیر ما از پرسپولیس جدا شود. هرچه که بود، 
ســکوت کردم و همه حرف ها را روی سرم گذاشتم، 
اما بدانید که هیچگاه دنبال حاشیه برای پرسپولیس 

کبیر نبوده و نیستم.«

 واکنش خلیل زاده #
به عکس جنجالی با پیراهن الریان

شجاع خلیل زاده در خصوص عکسی که از او و بعد از عقد 
قرارداد با الریان قطر منتشر شده گفت: واقعاً 
قصد نداشتم با این کار هواداران عزیز 
پرســپولیس را برنجانم اما یکی از 
مسئوالن باشگاه از من خواست که 
این کار را انجام دهم. وی ادامه داد: 
شما بگویید وقتی یکی از مسئوالن 
باشگاه این کار را از من درخواست 
کرد آیا می توانســتم جواب منفی 
بدهم؟ متاسفانه یکسری از افراد از 
این عکس سوءاستفاده کردند اما خدا 
خودش شاهد هست که این کار را برای 
ناراحــت کردن هــواداران انجام 
ندادم. اگــر این کار من 
باعث ناراحتی شده 
هواداران  همه  از 
هــی  ا خو ر عذ

می کنم .

رضاییان: شانس با زحمت و زندگی درست بدست می آید 

دعوت نشدنم به تیم ملی فنی بود نه حاشیه ای!
شجاع دقیقه 90 به الریان پیوست

لیگ ستارگان قطر  و صید هفت ایرانی

گزارش ویژه

تروریسم در اسالم جایی ندارد
 اعتراض »پوگبا« 

به اسالم ستیزی »مکرون«
امین غالم نژاد: دیروز خبر خداحافظی پل پوگبا ســتاره 
مســلمان منچســتریونایتد از تیم ملی فرانسه به دلیل 

اظهارات بی ادبانه امانوئل مکرون نقل محافل ورزشی بود.
روزنامه سان انگلیس ادعا کرده بود پوگبا پس از اظهارات 
تکان دهنده مکرون چنین تصمیمی را گرفته اســت و 
آن را به مسئوالن فدراســیون فوتبال فرانسه نیز اعالم 

کرده است.
خبر خداحافظی از تیم ملی فرانســه البته توسط پوگبا و 
طی یک استوری تکذیب شد، ولی این بازیکن در حمایت 
از مســلمانان از این اظهارنظر رئیس جمهورفرانسه اظهار 
تأسف کرد. پل پوگبای 27ســاله که با پیراهن تیم ملی 
فرانســه فاتح جام جهانی شده، مســلمانی معتقد است. 
رســانه های خاورمیانه می گویند پل پوگبا حتی پیش از 
اظهارات اخیر مکرون از انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز 
به ساحت پیامبر اسالم در نشریه شارلی ابدو هم عصبانی 

بوده است.
پوگبا که در 20 ســالگی مسلمان شده است، پیش از این 
در خصوص اسالم گفته بود: »مسلمان بودن سبب می شود 
من در مورد همه چیز شکرگزار باشم. مسلمان شدن باعث 
ایجاد تغییر و افزایش درک من نســبت به مسائل شد و 
حاال من نگاه صلح طلب تری دارم. اسالم تصویری نیست 
که همه می بینند و تروریســم در آن جایی ندارد. آنچه ما 
در رسانه ها می شنویم واقعاً چیز دیگری بوده و دین اسالم 
دین زیبایی است و هر کسی با این دین ارتباط داشته باشد 

این مسئله را حس می کند«.

ورزش:سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با تأکید بر برگزاری رقابت های انتخابی در تمامی اوزان، 
گفت: به حرف هایی که می زنم پایبند هستم.غالمرضا محمدی درباره حواشی برگزاری 

انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای شناخت ترکیب تیم ملی در رقابت های جهانی 
2020 صربستان، اظهار کرد: همیشه در هر جایگاهی از جمله سرمربی تیم ملی 
بزرگساالن و یا رده های دیگر که به کشتی خدمت کردم، ایمان و اعتقاد کامل 
به برگزاری انتخابی تیم ملی داشته ام. این موضوع را نه در حد حرف و شعار بلکه 
همیشه در عمل آن را اثبات کرده ام. ما باید به نحوی عمل کنیم که آیندگان 
درباره ما قضاوت خوبی داشته باشند، مردم ما را قضاوت می کنند که آیا به به 

حرفی که زده ایم پایبند بوده ایم یا خیر. من همیشه سعی کرده ام هر حرفی که 
می زنم پای آن بایستم و در هر شرایطی به آن عمل کنم.

فیلتر انتخابی#
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، افزود: در حال حاضر نیز با توجه 

به شرایط بسیار سخت و محدودیت های موجود به واسطه 
شیوع کرونا طی ماه های گذشته که به طور کامل ورزش 
و از جملــه کشــتی را تحت تأثیر قــرار داد باز هم به 
برگزاری انتخابی تیم ملی و تعیین نفرات با عبور از فیلتر 

انتخابی اعتقاد دارم و به آن پایبند هستم .

معجزه رخ می هد؟#
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، درباره پیش بینی خود از 
نتیجه تیم ملی کشتی آزاد در رقابت های قهرمانی جهان 
و اینکه آیا قولی در این باره می دهد یا خیر، گفت: بنده به 

عنوان سرمربی تیم ملی و دیگر اعضای کادر فنی و کشتی 
گیران به آرامش و تمرکز کامــل نیاز داریم تا بتوانیم برای 

رسیدن به موفقیت تالش کنیم. نه تنها ما بلکه کل کشتی برای کسب موفقیت به آرامش 
نیاز دارد. در سایه آرامش و تمرکز حتی معجزه رخ می دهد و نتایج خوب و حتی 

دور از انتظار نیز رقم می خورد. 
وی افزود: با توجه به شرایط موجود جهان، برگزاری رقابت های المپیک 
قطعی نیســت، اما تمام تالش ما این اســت که با وجود زمان کم نتایج 
خوبــی را ابتدا در رقابت های قهرمانی جهــان و از همه مهم تر المپیک 
توکیو کسب کنیم. راه سختی در پیش داریم و برای رسیدن به موفقیت 
به آرامش نیاز داریم. با این زمان کم رســاندن تیم به آمادگی مناسب 
کار ســختی است اما خدا را شکر در همین مدت اندک برگزاری اردوی 
نخســت، کشــتی گیران تغییر زیادی کرده اند و رو به پیشرفت هستند، 
همگی انگیزه باالیی برای کســب موفقیت دارنــد و امیدوارم به موفقیت 

برسیم.

به دنبال بهترین نتیجه#
محمدی ادامــه داد: اگر زمان بیشــتری برای آماده 
سازی تیم داشتیم قطعاً کارمان برای کسب موفقیت 
راحت تر بود، شاید بگویند دیگر کشورها هم مانند ما 
زمــان کمی دارند اما روس ها به عنوان رقیب اصلی 
ما از خیلی وقت پیش کارشــان را شروع کردند و 
با آگاهی از برگــزاری رقابت های قهرمانی جهان، 
برنامه ریزی داشــتند. ما کاری به آمدن یا نیامدن 
آمریکا یا دیگر کشورها نداریم و با تمرکز بر عملکرد 
خودمان به ســمت موفقیت حرکت می کنیم. مردم 
عزیزمان مطمئن باشــند برای کسب بهترین نتیجه 

تالش می کنیم.

تأثیرگذارتر از کریستیانو رونالدو در سری آ

کسی به جز »زالتان« پادشاه نیست
امیرمحمد سلطان پور: بعد از اینکه در بهمن ماه گذشته 
روملو لوکاکو کمک بزرگی به اینتر داشت تا در دربی میالن 
4-2 پیروز بشــوند، او در مصاحبه خود اعالم کرد که شــهر 

میالن شاهد آمدن پادشاهی جدید است.
زالتان ابراهیموویچ صبر کرد تا هفته گذشته بهترین فرصت 
را برای پاسخ دادن به او پیدا کند. او بعد از دو گلی که به ثمر 
رســاند تا میالن 2-1 اینتر را شکست دهد در مصاحبه خود 
گفت: »میالن هیچ وقت پادشاه نداشته، آن ها خدا دارند!« این 
طرز صحبت با شخصیتی که همیشه زالتان از خود در رسانه ها 
تصویر می کند همخوانی دارد، اما اگر دقیق تر نگاه کنیم بی راه 
نیســت که این مهاجم سوئدی این قدر بزرگنمایی می کند و 

خود را نجات بخش می خواند.

تأثیری بیشتر از رونالدو#
او از زمانی که در ژانویه گذشته به میالن برگشته عملکردی 
معجزه وار داشــته است. او در 39 ســالگی خود را به عنوان 
تأثیرگذارترین شخصیت در سری آ مطرح کرده است. آلبرتو 
زاکرونی ســرمربی ســابق یوونتوس و میــالن در این مورد 
می گویــد: »از زمانی که زالتان به ایتالیــا آمده، تأثیرگذاری 
بیشتری نسبت به زمانی داشته که کریستیانو رونالدو در سری 
آ بوده است. از زمانی که زالتان ابراهیموویچ اینجا حضور دارد 
بازیکنان جوان زیادی به خاطــر حضورش انگیزه گرفتند و 

پیشرفت چشم گیری را تجربه کرده اند«.
زاکرونی درســت می گویــد. تقصیر رونالدو هم نیســت که 
نتوانسته تأثیر ورزشی خاصی روی یوونتوس داشته باشد. او 

به تیمی آمد که هفت بار پیاپی قهرمان سری آ شده بود و دو 
قهرمانی پس از او نیز اتفاقی عادی بوده است. ایبرا در دومین 
دوره حضــورش در میالن هنوز موفق به بردن جامی با آن ها 
نشده، اما تأثیری ویژه بر تمامی باشگاه گذاشته است؛ باشگاهی 
که از سال 2014 در لیگ قهرمانان اروپا غایب است. با اینکه 
از لحاظ آماری به ثمر رساندن 12 گل و دادن 5 پاس گل در 
سری آ در سال 2020 جالب توجه است اما تأثیرگذاری بیشتر 

او در رختکن روسونری بوده است.

الگویی برای همه جوانان تیم#
میالن جوان ترین ترکیب را در میان تیم های پنج لیگ معتبر 
اروپایی در اختیار دارد و در چنین تیمی حضور بازیکنی مانند 
زالتان نعمتی باورنکردنی است. او در تمرینات مانند الگویی 
برای دیگر بازیکنان حضور دارد و دیگران مدام از او چیزهای 
جدید و رمز و راز تبدیل شدن به فردی برنده را یاد می گیرند. 
فابیو کاپلو در مورد او می گوید: »زالتان بازیکن خاصی است. 
او موفق به ترکیب کردن ســطح خاصی از حرفه ای گری با 
شــخصیتی فرا واقعی از خود شده اســت. او در 39 سالگی 
به این دلیل این قدر تأثیرگذار اســت چون فقط برای حضور 
داشتن در مسابقات به میدان نمی رود، او به میدان می رود تا 
برنده باشد. قهرمانی مانند او برای همه گروه بازیکنان عاملی 
انگیزاننده اســت. جوان ترین بازیکنــان میالن در تمرینات 
زالتان را می بینند که با حداکثر توان و انرژی مشــغول کار و 
سخت کوشی است و با خود فکر می کنند وقتی او این گونه کار 
می کند، چرا ما نتوانیم به این سطح از سخت کوشی برسیم؟«

زوج رؤیایی با پیولی#
البته در این میان نباید از تأثیری که استفانو پیولی به عنوان 
سرمربی در میالن داشته است نیز گذشت. او زمانی به جمع 
روسونری آمد که جیامپائولو را بعد از نتایج بسیار ضعیف اخراج 
کرده بودند و میالن در رتبه سیزدهم جدول جای داشت و به 
نظر می رسید که پروژه مدیران جدید این باشگاه در معرض 
فروپاشــی کامل قرار دارد. پیولی البته در ابتدا به عنوان یک 
عنصر تقریباً موقت به روی نیمکت گذاشــته شده بود تا این 
باشگاه بتواند رالف رانگنیک مدیر ورزشی نام آشنای الیپزیگ 
را بــه خدمت بگیرد. پیولی با عنوان فــردی معمولی که در 
روزنامه ها به او لقب داده بودند آمد اما بعد از پیروزی در دربی، 
روزنامه گازتا این ســؤال را مطرح کرد که آیا او واقعاً معمولی 
است؟ جواب واضح بود که دیگر نه! او با پیروزی های پیاپی و 
روند شکســت ناپذیری ها ، عملکردی را در میالن ثبت کرد 
که سال ها از این باشگاه ندیده بودیم. کاری که او و زالتان در 
میالن در حال انجام آن هستند واقعاً خارق العاده است. گرفتن 
سهمیه لیگ قهرمانان هدفی کامالً قابل دسترس است. البته 
زالتان در مصاحبه هایش از قهرمانی صحبت می کند، اما پیولی 
به شــکلی منطقی این را نمی گویــد و تأکید دارد »در حال 
حاضر روی کاغذ چهار تیم در ایتالیا از تیم او قوی تر هستند.«. 
اما درون زمین نه در ایتالیا بلکه در کل اروپا کمترین تیمی را 
شاهد هستیم که در فرمی مانند میالن قرار دشته باشد. زالتان 
شــاید هیچ کدام از لقب هایی که به خود می دهد نباشد، اما 
ترکیب شدن او با پیولی آن ها را زوجی فرا زمینی ساخته است.

وینگر هلندی باشــگاه لیون پیام همــدردی با کاپیتان 
کشــورش را عالوه بر زمین مســابقه در توییتر خود نیز 
بازتــاب داد. بعد از آنکه ویرجیل فن دایک در دیدار هفته 
گذشته باشگاهش از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی جدی 
شد که احتماالً فصل را برایش تمام کرد، ممفیس دیپای 
هم تیمی ملی پوش او بعد از گلزنی برای لیون در این هفته 
از رقابت های لیگ فرانسه روی پیراهنش جمله »قوی بمان 

برادر من« را برای او به نمایش گذاشت.

ســرمربی پرتغالی و مشــهور تاتنهام که یکی از معدود مربیان 
مطرح فعال در شبکه های اجتماعی است، از تفریح جانبی خود و 
همکارانش در بعد از ظهر روز یکشنبه رونمایی کرد. ژوزه مورینیو 
در اینستاگرامش عکسی از خود و دیگر دستیارانش در دفتر کار 
خود منتشر کرده که مشغول تماشای مسابقات فرمول یک است. 
آقای خاص می نویســد: »روز یکشنبه بدون مسابقه فوتبال، روز 
یکشنبه فرمول یک است، به خصوص اگر در پورتو پرتغال برگزار 

شود«.

ژوزه مورینیوممفیس دیپای
قرمزپوشــان آنفیلد این هفته در رقابــت های لیگ برتر 
انگلیس پیروز بودند که شامل نزدیک شدن به یک رکورد 
جالب نیز بود. لیورپول در بازی مقابل شفیلد یونایتد دو گل 
توسط فیرمینو و دیگو جوتا به ثمر رساند تا جمع گل های 
به ثمر رسانده توسط خود در مسابقات مختلف را به عدد 
9999 برساند. حاال توییتر باشگاه این سؤال را از هواداران 
خود می پرســد که 10 هزارمین گل این باشگاه را کدام 

بازیکن قرمزپوش به ثمر خواهد رساند؟

راننــده مطرح بریتانیایــی بعد از ثبت یک رکــورد بزرگ در 
قهرمانی رقابت های فرمول یک، در ایسنتاگرام به آن واکنش 
نشــان داد. لوئیس همیلتون که چندی پیش با قهرمانی های 
مایکل شوماخر در این رقابت ها برابری کرده بود، عقب ننشست 
و در مســابقات این هفته در پورتو پرتغال باز هم اول شــد تا 
پرافتخارترین راننده تاریخ نام بگیرد. او با تشکر از همه عوامل 
تیم مک الرن و طرفدارانش، تأکید کرد که دائماً در فکر شوماخر 

بوده و اینکه نامش در کنار او برده شود برایش افتخار است.

لوئیس همیلتونلیورپول

برای موفقیت به آرامش نیاز داریم

غالمرضا محمدی: به حرف هایم درباره انتخابی پایبندم

ضد  حمله

دشت ۳ امتیازی آاِک با پنالتی انصاری فرد
ورزش: آاِک آتن 3 امتیاز بازی خارج از خانه هفته پنجم ســوپرلیگ 
یونان را با گلزنی مهاجم ایرانی  اش دشــت کرد. یکشنبه شب تیم آاِک 
شکســت یک بر صفر را به ایانینا تحمیل کرد. تک گل آاِک را در این 
بازی خارج از خانه کریم انصاری فرد در دقیقه 16 از روی نقطه پنالتی به 
ثمر رساند. تیم آاِک آتن با کسب این پیروزی 10 امتیازی شد و تا رده 

چهارم جدول سوپرلیگ یونان صعود کرد.

رضایت نامه 150 هزار دالری نادری
ورزش: محمد نادری تازه ترین خرید استقالل که از پرسپولیس به تیم آبی 
پایتخت پیوســته است، به صورت قرضی پیراهن این تیم را بر تن خواهد 
کرد چرا که وی تحت قرارداد باشــگاه کورتریک بلژیک است. استقاللی ها 
در صدد هستند تا رضایتنامه این بازیکن را هرچه سریع تر از باشگاه بلژیکی 
دریافت نمایند که حدود 150 هزار دالر آب می خورد. استقالل در حالی 
نادری که پست تخصصی اش بازی کردن در سمت چپ خط دفاعی است 
را به خدمت گرفته که در این پســت هرویه میلیچ و میالد زکی پور را از 

قبل در اختیار داشت.

 گلزنی صیادمنش 
در نخستین حضورش برای زوریا

ورزش: در یکــی از دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر اوکراین تیم زوریا 
لواهانسک میزبان تیم انتهای جدولی روخ لووف بود و 4 بر صفر پیروز 
شــد. چهار گل تیم زوریا توســط گالدکــی )52(، کوچرگین )76(، 
ایوانیســنیا )86( و اللهیار صیادمنش )2+90( به ثمر رسیدند. اللهیار 
صیادمنش برای نخســتین بار با پیراهن تیم زوریا به میدان رفت. او در 

دقیقه 81 این بازی به جای گالدکی وارد میدان شد.

واکنش قلعه نویی به قرارداد 50 میلیاردی اش
ورزش: سرمربی تیم فوتبال گل گهر به خبر قرارداد 50 میلیاردی اش با 
گل گهر واکنش نشان داد. امیر قلعه نویی که با »رادیو تهران« گفت وگو 
می کرد، در واکنش به این خبر که گفته می شود قراردادش با گل گهر 
40 تا 50 میلیارد تومان اســت، یادآور شد: این سؤال دو جواب دارد؛ 
دوستانی که این ادعا را دارند، می توانند به سازمان لیگ مراجعه کنند 
و قراردادهای چند سال گذشته قلعه نویی را دربیاورند. جواب دوم این 
اســت که شــاید ارزش ما مربیان ایرانی همین مبلغ است ولی کمتر 
می گیریم.  وی افزود: وقتی مارک ویلموتس 100 میلیارد تومان قرارداد 
می بندد، ارزش مربیان داخلی هم همین است ولی قرارداد من خیلی 

کمتر از این است. مبلغی که شما گفتید کل بودجه باشگاه است. 

تزئین ورزشگاه الغرافه قطر با نام پیامبر اسالم )ص(
ورزش:. در یکی از مسابقات هفته پنجم لیگ ستارگان قطر یکشنبه 
شــب الریان به مصاف الدحیل رفت. در جریان این دیدار در ورزشگاه 
الغرافه، مسئوالن برگزاری مســابقه با بنرهای بزرگی که مزین به نام 

پیامبر اسالم بود از اتفاقات رخ داده در فرانسه اعالم انزجار کردند.

عابدزاده پرچم ایران را باال برد
ورزش: دروازه بان ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه ماریتیمو رکورد 

جدیدی در لیگ برتر پرتغال به نامش ثبت کرد.
تیم فوتبال ماریتیمو از هفته پنجــم لیگ برتر پرتغال به مصاف تیم 
موریرنســی رفت و با نتیجه 2 بر یک شکست خورد. در این بازی امیر 
عابدزاده، دروازه بان ملی پوش کشــورمان از ابتدا در ترکیب ماریتیمو 
حضور داشــت و با وجود دریافت دو گل اما با ســیوهای عالی مانع از 
شکســت سنگین تیمش شــد. در همین رابطه سایت »گل پوینت« 
پرتغال به تمجید از گلر ایرانی پرداخت و نوشت: امیر با ثبت رکوردی 
غیرعادی در میان آمارها پرچم ایران را دوباره باال برد. عابدزاده با هفت 
سیو موفق رکورد جدیدی به نامش ثبت کرد و به دومین گلر برتر فصل 

2020-2021 از این حیث تبدیل شد.

بازگشت خادم پور و اسماعیلی به تمرین استقالل
ورزش: دو بازیکن استقالل با رهایی از ویروس کرونا به تمرینات ملحق 
شدند. سینا خادم پور و فرشید اسماعیلی دو بازیکن استقالل هستند 
که به دلیل ابتال به ویروس کرونا برای چند روز در تمرینات غایب بودند. 
این دو بازیکن با غلبه بر بیماری کرونا پس از آنکه روز گذشته تستشان 

منفی شد به تمرینات آبی پوشان ملحق شدند.

بیست و دوم آبان در سارایوو
تیم ملی ایران به مصاف بوسنی می رود 

ورزش: در حالیکــه رقیبان تیم ملی در مقدماتی جــام جهانی 2022 
بازی های دوستانه ای را برای فیفادی های پیش رو تدارک دیده اند تیم ملی 
ایران نیز با یک حریف اروپایی دیدار می کند. صفحه توییتر تیم ملی بوسنی 
و هرزگوین اعالم کرد که تیم ملی این کشور در تاریخ دوازدهم نوامبر)22 
آبان( یک دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی ایران برگزار می کند. این مسابقه قرار 

است در ورزشگاه آسیم فرهاتوویچ هاسه شهر سارایوو انجام شود. 

تراکتور به مظاهری انگ تبانی زد! 
ورزش: باشگاه تراکتور دیروزبا انتشار بیانیه ای نوشت که فسخ قرارداد 
مظاهری در آستانه نیمه نهایی جام حذفی شائبه تبانی او با »استقالل 
و پرســپولیس« را پررنگ کرده اســت. در شرایطی که منابع مختلف 
از برتری رشــید مظاهری و تبرئه او در ماجرای شکایت تراکتور خبر 
می دهند، حاال باشگاه سرخپوش تبریزی در بیانیه ای تند و باورنکردنی 
به گلر سابق خود حمله کرده است. آن ها همچنین نوشته اند که از این 

پس پرونده مظاهری را در نهادهای بین المللی پیگیری خواهند کرد.

 آخرین خبرها از پرداختی های استقالل 
به طلبکارانش

ورزش: باشگاه استقالل در تالش است هر چه زودتر طلب وینفرد شفر 
سرمربی آلمانی پیشین تیم فوتبال استقالل را پرداخت کند، اما به دلیل 
شــرایط سخت انتقال پول به حساب این مربی در کرواسی به سختی 
در حال پرداخت مطالبات شفر است. با این حال، دیروز بخش دیگری 
از بدهی شــفر به حساب او واریز شد و باشگاه امیدوار است با پرداخت 
مرحله به مرحله مطالبات این مربی، پرونده شکایت 600 هزار دالری 
او را ببندد. همچنین منابع مالی برای طلب 200 هزار دالری ســرور 
جپاروف و باشــگاه پاختاکور ازبکستان تأمین و از طرف مقابل شماره 
حســاب خواسته شده است تا پول آن ها نیز واریز شود. در صورتی که 
باشگاه استقالل موفق به پرداخت مطالبات و بستن این سه پرونده شود، 

پنجره نقل وانتقاالتی اش باز خواهد شد.

منهای فوتبال

دلقک بازی هایتان را کنار بگذارید 
پدیده »لوگوبوسی« اپیدمی دلقک واری است که این روزها نیشتری 
بر قلب هواداران شده است. زشت تر از این پدیده وجود ندارد که شما 
احساســات و عالیق دیگران را به سخره بگیری و به پشیزی به تاراج 
گذاری. باورم این اســت که »لوگوبوسی« تنها شایسته اسطوره هایی 
اســت که به حرمــت هواداران ســال های زیادی را در یک باشــگاه 
جنگیده اند و تا پایان کارزار زره از تن خارج نمی کنند. ستاره هایی چون 
باره سی، مالدینی، توتی، پویول و راموس سال ها به خود اجازه ندادند 
تا هواداران خود و باشگاه را با شامورتی بازی فریب دهند و نماد تعصب 

و غرور در باشگاه شدند.
در واقع نشان دادن وفاداری و بوسه بر پیراهن و لوگو یک باشگاه اتفاق 
پیش پا افتاده ای نیست که هر تازه به دوران رسیده ای اجازه انجام آن 

را به خود دهد.
در فوتبال ایران اما همزمان با افت اخالقیات در همه سطوح با پدیده ای 
مواجه هستیم که در چشــمان هوادار ُزل می زند و می گوید دوستت 
دارم، اما خداحافظ. گرچه به شــخصه معتقدم در این اوضاع و احوال 
اقتصادی و وضعیت ارز وقتی پای 30-20 میلیارد تومان پول وســط 
باشد، صحبت از تعصب کمی سخت می شود. یعنی بازیکن حق دارد 
به فکر آینده و ســال های بازنشستگی هم باشد، اما حق ندارد مالکان 
اصلی را بازی دهد و به همین سادگی قید قرارداد رسمی اش با مالکان 
فرعی)مسئوالن باشگاه( را بزند. اگر هم همه این ها را انجام داد، حداقل 
این طور نباشــد که همزمان لوگو باشگاه رقیب را ببوسد و با دستانش 
برای هواداران شــکل قلب درست کند که این کثیف ترین ابراز عالقه 

دروغین به هواداران است.
طعنه آمیز اینکه دقیقاً در ایران همان بازیکنانی به باشگاه خیانت و فسخ 
قرارداد یک طرفه  می کنند که »لوگوبوس« ترین بازیکنان بوده اند و زیر 

پیراهنشان شعارهای عاشقانه و هوادار پسند نوشته بودند. 
فوتبال حرفه ای شده اســت. رقم های قرارداد وسوسه کننده تر شده 
است. ارز گران شــده و زندگی ها سخت تر. با این حال هنوز می توان 
برای هم ارزش قائل بود و با احساســات هواداران بازی نکرد.هواداران 
همان هایی هســتند که در گرما و سرما نامتان را فریاد زدند و شما را 
بزرگ کردند. پس به احترام آن ها هم که شــده دلقک بازی هایتان را 

کنار بگذارید و مانند یک بازیکن حرفه ای و جنتلمن رفتار کنید. 

خانه کشتی؛ میدان مبارزه برای شاگردان بنا 
ورزش: در حالی که تیم ملی کشــتی آزاد ایــن روزها درگیر برخی 
حواشــی مربوط به انتخابی شده، فرنگی کاران در نهایت آرامش و به 
دور از حاشیه تمرینات خود را در اردوی قرنطینه خانه کشتی پیگیری 

می کنند.
محمد بنا که گویا از آمادگی نســبی شاگردانش به واسطه حضور در 
لیگ برتر بعد از ماه ها تعطیلی مطمئن شده، این روزها تمرینات جدی 

وسختی را برای فرنگی کاران در نظر گرفته است.
تصاویری که از تمرینات تیم ملی کشــتی فرنگی منتشر شده، نشان 
می دهد شــاگردان بنا در تمرین هم کامالً جدی فنون فرنگی را اجرا 
می کنند؛ به طوری که گویا در مسابقه هستند. بنا با تمرینات سفت و 
سختی که مثل همیشه در دستور کار قرار داده، قصد دارد تیمش را با 

آمادگی صددرصدی به جهانی صربستان اعزام کند.

تالش برای برپایی آشتی کنان در تیراندازی!
ورزش: با اینکه تیراندازی یکی از رشــته های موفق ایران در مســیر 
المپیک توکیو بوده و 6 ســهمیه کسب کرده، در ماه های اخیر برخی 
کمبودها سبب اعتراض ســرمربی تیم ملی به فدراسیون شده است. 
چندی پیش بود که رئیس کمیته ملی المپیک اختالفات بین دادگر 
و هاشــمی را تأیید کرد و از قصد خود برای برپایی آشتی کنان و رفع 

مشکالت خبر داد. 
در همین راستا جلسه ای با حضور سجادی، فرهادی زاد معاونت توسعه 
ورزش زنان وزارت ورزش، دادگر رئیس فدراســیون تیراندازی و الهام 
هاشمی ســرمربی تیم ملی تیراندازی در محل کمیته ملی المپیک 

برگزار شد. 
باید دید در نهایت تالش کمیته ملی المپیک به حل شدن مشکالت به 

وجود آمده در تیم ملی تیراندازی منجر می شود یا خیر.

افزایش چشمگیر خارجی های لیگ بسکتبال 
ورزش: در حالی که قرار اســت از 15 آبان ماه لیگ برتر بسکتبال به 
صورت متمرکز و به میزبانی تهران آغاز شــود و هنوز هم برنامه این 
رقابت ها از سوی فدراسیون اعالم نشده، یک بازیکن خارجی دیگر به 

جمع خارجی های لیگ بسکتبال ایران اضافه شد. 
»زوران ورکیچ«بسکتبالیســت کــروات با امضای قــراردادی به تیم 
بسکتبال اکسون تهران پیوســت تا بار دیگر در لیگ برتر ایران توپ 
بزند. اکسونی ها بیش از این با کورین هنری که فصل گذشته در تیم 
آویژه صنعت مشهد نمایش خوبی داشت به توافق رسیده بودند.از سوی 
دیگر شــیمیدر نیز از ورود دو بازیکن خارجی خود به ایران خبر داد و 
همچنین خبر رسیده که »پتی«ستاره آمریکایی شهرداری گرگان هم 

به اردوی این تیم اضافه شده است.

حامد حدادی سرانجام راهی چین شد
ورزش: سرانجام حامد حدادی سنتر 218 سانتی متری ایران که این 
فصل به سیچوان پیوسته برای شرکت در تمرینات و بازی های این تیم 
راهی چین شــد.  سیچوان در غیاب حدادی حال و روز خوشی ندارد. 
این تیم در پایان دور چهارم CBA با یک پیروزی و 3 شکست در رتبه 
چهاردهم قرار گرفته است. جالب اینکه این تیم در جدول درست پس 
از نانجینگ تیم فصل پیش حدادی قرار دارد.بدون شک اضافه شدن 
حدادی به عنوان یکی از ستاره های بسکتبال آسیا می تواند به بهبود 

وضعیت سیچوان کمک کند.

همیلتون به حکمرانی شوماخر پایان داد
ورزش: راننده بریتانیایی با پیروزی در رقابت های فرمول یک پرتغال 
توانست از رکورد راننده آلمانی پیشی بگیرد.فرمول یک پرتغال برگزار 
شد و لوئیس همیلتون با قهرمانی در این رقابت ها یک رکورد فوق العاده 
را به خود اختصاص داد. راننده بریتانیایی نود و دومین پیروزی اش را 
در فرمول یک جشــن گرفت و به حمکرانی میشائیل شوماخر در این 

زمینه پایان داد.
همیلتون در رقابت های آلمان توانســت به رکورد شوماخر برسد و دو 

هفته بعد از آن پیشی گرفت. 

یادداشت

جواد رستم زاده
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

نخستین قسمت »به اضافه مستند« با »ادوارد« کلید می خورد 
روایت زندگی یک عضو جداشده سازمان مجاهدین

سیما وسینما: نخستین قسمت 
از فصل چهارم برنامه تلویزیونی 
»بــه اضافه مســتند« با پخش 
و بررســی مســتند »ادوارد« به 
کارگردانی محمدباقر شــاهین، 
امشب از شــبکه مستند پخش 

خواهد شد.
مستند »ادوارد« روایتی از زندگی پرفراز و نشیب شخصیتی به نام ادوارد 
اســت که 38 سال از زندگی اش را در غربت و اسارت گذرانده است. او در 
سال 135۹ یعنی اوایل جنگ ایران و عراق اسیر می شود و ۹سال از عمر 
خود را در زندان  های عراق سپری می کند. او به ناگاه به سازمان مجاهدین 
می پیوندد و حدود 12 ســال را در اردوگاه اشــرف  گذراند. ادوارد پس از 

خروج از سازمان مجاهدین به آلمان می رود و در آنجا زندگی می کند.
در این فیلم مستند داســتان زندگی ادوارد و ماجرای رهایی او از دست 
منافقین روایت می شود. او از روزهای تلخی حرف می زند که اسیر تفکر و 
ایدئولوژی سازمان منافقین بوده و حاال نیز دوری از وطن را تجربه می کند. 
مســتند ادوارد پیش از این در جشنواره سینماحقیقت موفق به دریافت 
جایزه شــد و حاال در نخستین پخش تلویزیونی به »به اضافه مستند« 

می آید. 
در این قسمت و پس از پخش مستند، نشست کارشناسی برنامه با حضور 
جواد موگویی و سرگه بارســقیان برگزار خواهد شد و موضوع این فیلم 
مستند درباره سازمان مجاهدین خلق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
این قســمت از برنامه »به اضافه مستند«، امشب ساعت 2۰:3۰ از شبکه 
مستند پخش خواهد شد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه ۷ آبان ساعت 

۹ و جمعه ۹ آبان ساعت 14 است. 
»به اضافه مســتند« مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که 
به پخش مســتندهای دیده نشده داخلی و خارجی در تلویزیون و بحث 
کارشناسی درباره موضوع مســتند می پردازد. این برنامه با اجرای امین 
قدمی، کارگردانی؛ محســن کریمیان و تهیه کنندگی؛ یاسر فریادرس، با 
دکوری جدید و آیتم هایی متنوع سه شــنبه های هر هفته ساعت 2۰:3۰ 

روی آنتن شبکه مستند می رود.

پخش سریالی آمریکایی از ۷ آبان در شبکه چهار 
پشت صحنه »فاکس نیوز« در »بلندترین صدا« 

ســیما و ســینما: مجموعه 
هفت قسمتی »بلندترین صدا« 
برای  آمریــکا،  محصول 2۰1۹ 
نخســتین بار روی آنتن شبکه 

چهار سیما می رود.
به نقل از روابط عمومی شــبکه 

چهار ســیما، »بلندترین صدا« نام سریالی بیوگرافی و اجتماعی بوده که 
توسط تام مک کارتی و الکس متکالف ساخته شده و در آن راسل کرو به 

ایفای نقش می پردازد.
این سریال داستان زندگی بنیان گذار فاکس نیوز یعنی راجر ایلز را به تصویر 
می کشد و بیشتر به روایت بخش های مهم زندگی او و اتفاقات و مشکالتی 

که در دوران کاری اش رخ داد می پردازد.
این مجموعه براســاس کتاب بلندترین صدا در اتاق )2۰14( اثر گابریل 

شرمن ساخته شده است.
راســل کرو، ســت مک فارلن، سیه نا میلر، ســایمن مک برنی، آنابل 
والیس، الکسا پاالدینو و نائومی واتس، از جمله بازیگران این سریال 

هستند.
دوبله این سریال به مدیریت منوچهر زنده دل در واحد دوبالژ سازمان صدا 
و سیما صورت گرفته و نصراهلل مدقالچی، ناصر ممدوح، پرویز ربیعی، فریبا 
رمضان پور، خسرو شمشیرگران، میرطاهر مظلومی، زهره شکوفنده و علی 

همت مومیوند، از گویندگان این سریال هستند.
سریال »بلندترین صدا« به کوشش واحد تأمین برنامه شبکه چهار سیما 
از ۷ آبان ماه هر شــب 3۰ دقیقه بامداد پخش و در ساعت 18 بازپخش 

می شود.

بازیگر نوجوان فیلم »خورشید«:
پرچم کودکان کار را باال بردم

سیما و ســینما: روح اهلل زمانی، 
بازیگر نوجوان فیلم »خورشید« که 
به تازگی از جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان اصفهــان جایزه گرفته 
است، می گوید: با کسب این جایزه 
توانستم پرچم کودکان کار را باال 

ببرم. به گزارش ایســنا، ستاره فیلم »خورشید« که پیش از این کودک کار 
بوده و پس از حضور در فیلم مجید مجیدی به گفته خودش مسیر زندگی اش 
تغییر کرده است، چند ماه پیش به دلیل اینکه تست کرونایش مثبت شده 
نتوانســت به همراه گروه به جشــنواره فیلم ونیز برود، اما با وجود غیبتش، 

توانست یکی از جوایز مهم بازیگری را از این رویداد بگیرد.
وی چند روز پیش در اختتامیه جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان، 
پروانــه زرین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر را در بخش بین الملل گرفت 
و پس از دریافت این جایزه به ایســنا گفت: از کســب این جایزه بسیار 
خوشحال هستم  و موجب افتخار من است که شایسته کسب این جایزه 
شناخته شدم. پیش از فیلم »خورشید« کودک کار بودم و مورد حمایت 
قرار نمی گرفتم، اما پس از این ســعی می کنم با ترمیم خرابی ها مســیر 

جدیدی در زندگی خودم پیش بگیرم.
وی ادامه داد: من با کسب این جایزه توانستم پرچم کودکان کار را باال ببرم 
تا با دیدن موفقیت من امیدوار شوند و از اینکه کودک کار هستند، ناامید 
نباشند. آن ها نباید آرزوهای خود را فراموش کنند، کار جوهر مرد است و 

عیب و عار نیست.
زمانی درباره برگزاری جشــنواره فیلم های کودک و نوجوان عنوان کرد: 
برگزاری جشنواره فیلم های کودک و نوجوان و اهدای جوایز به این گروه 
ســنی نشــان می دهد کودکان و نوجوانان مورد حمایت قرار می گیرند. 
امیدوارم این روند ادامه دار باشد، شاید در شرایط کرونا کمتر به کودکان و 
نوجوانان به ویژه کودکان کار توجه شد و برگزاری این جشنواره زمینه ای 
فراهم آورد تا از این گروه ســنی حمایت شــود. نحوه برگزاری جشنواره 

فیلم های کودک و نوجوان در این دوره بسیار عالی بود.
گفتنی است؛ سی وسومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
با اهدای چند جایزه به فیلم »خورشید« مجید مجیدی و همچنین فیلم 
»بچه گرگ های دره سیب« و یک جایزه به شهاب حسینی، در روز دوم 

آبان به کارخود پایان داد. 

 سیما و ســینما/ زهره کهندل  تمرکززدایی 
در تولید فیلم و ســریال از سیاســت های خوب 
تلویزیون در سال های اخیر است. در دهه گذشته، 
ساخت سریال های آپارتمانی با حلقه معدودی از 
بازیگران و کارگردان ها موجب نارضایتی مخاطبان 
رسانه ملی شده بود و این ریزش مخاطب موجب 
شد تا مدیران تلویزیون در سیاست هایشان تغییر 
ایجاد کرده و رســانه ملی را از انحصار ســوژه ها 
و لوکیشــن های تکــراری تهران خــارج کنند. 
نتیجه این تغییر سیاست در سریال »پایتخت« 
نمود یافت، به طوری که این ســریال به یکی از 
پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی تبدیل شده 

است. 
همزمان با اربعین امســال نیز مردم تماشــاگر 
سریال »نجال« از شبکه سه سیما بودند که اوایل 
این هفته به پایان رســید و با اســتقبال خوب 
مخاطبان روبه رو شــد. نجال، قصــه ای بومی را 
از جنوب ایران در اواخــر دهه 5۰ با محوریت 
پیاده روی اربعین روایت می کرد که بخشــی از 
فیلم برداری آن در آبادان و شــادگان انجام شد. 
امیر ابیلی، مشاور و ناظر کیفی سریال »نجال« 
تأکید دارد »ساخت سریال در مناطق و بوم های 
مختلف ایران، اتفاق خوبی است، چون فرهنگ، 
آداب، پوشش، گویش و لهجه مردم آن منطقه 
به مــردم ایران معرفی می شــود. ضمن اینکه 
سعه صدر مردم بیشتر شده تا این راهی که برای 
تولید ســریال های بومی باز شده با قوت ادامه 
یابد«. اگرچه بســیاری از پرداختِن این سریال 
به مناطق جنوبی کشــور قدردانــی کردند، اما 
گروهی هم انتقاد داشتند که بازیگران به لهجه 
و گویش این منطقه صحبت نمی کنند. با وجود 
انتقادهایی که به سریال های بومی وارد می شود، 
برای ورود به عرصه باید کفش آهنین پوشید که 
خیراهلل تقیانی پور، کارگــردان جوان و جویای 
نام این مجموعه تلویزیونی و ســعید ســعدی، 
تهیه کننده باتجربه و پرکار آن، دشــواری های 
تولید خارج از تهران را به جان خریدند. درباره 
حواشی پیش آمده برای این سریال و ضرورت 
توجه به ساخت سریال های بومی، با امیر ابیلی، 
منتقد ســینما و تلویزیون و مشــاور فیلم نامه 
»نجال« گفت وگو کردیم که مشــروح آن را در 

ادامه می خوانید. 

به س تلویزیون  به نظر شــما دلیل توجه 
قصه های بومی در سال های اخیر چیست؟

به نظرم رسانه ملی برای اینکه »ملی« باشد باید 
تمام قومیت ها، نژادها و طایفه ها را نشــان دهد 
و این توجــه جزو معدود تصمیم های درســت 
تلویزیون در سال های اخیر است که روی لهجه ها 
و قومیت های مختلف ایران سرمایه گذاری کرده 
است. این موضوع ها پیشتر محدود به شبکه های 
استانی بود و اگر قرار بود در تلویزیون، خطه شمال 
را ببینیم، باید شبکه استانی مازندران را می زدیم 
یا اگر می خواســتیم تصویری از کردها را شاهد 
باشیم باید در شبکه استانی غرب کشور می دیدیم. 
این سیاست که نمایش قومیت ها از شبکه استانی 
خارج شده و به شــبکه های ملی آمده است، در 
تقویت وحدت ملی مؤثر است. همین که تصویر 
تمام قومیت ها را در شبکه های ملی داشته باشیم 
موجب تقویت وحدت ملی می شــود و از وظایف 
ذاتی تلویزیون اســت. اگر پیشتر سراغ این حوزه 

نمی رفت، سیاست اشتباهی داشت. 

ســاخت ســریال های بومی و خارج از س
تهران، تولید را برای سازندگانی که اهل آن 
منطقه نیستند بسیار دشوار می کند، ضمن 
اینکه عده ای غلط گیر دستشان گرفته اند و 
به دنبال گرفتن غلط های لهجه ای هستند. 

دلیل این ایراد گرفتن ها را چه می دانید؟
مخاطبی که ساکن آن خطه است و با آن لهجه 

زندگی می کنــد، ظرافت های لهجه را می فهمد. 
مخاطبان بقیه اســتان های کشــور فضای کلی 
و شــکل عمومی از لهجه برایشان مهم است که 
آن را درک کننــد و اعتراضی هم ندارند، چون با 
آن فضا ارتباط برقرار می کنند. به نظرم سعه صدر 
مردم مناطق مختلف را باید باال برد، باالخره وقتی 
بازیگران شناخته شــده و غیربومی وارد پروژه ای 
می شوند، ضرورتی ندارد که 1۰۰درصد لهجه را 
درســت ادا کنند، همین که شمایل کلی از آن 
لهجه را ارائه کنند، کفایت می کند. بخش دیگری 
از اعتراض ها هم از سوی مسئوالن و نمایندگان 
مجلس آن منطقه مطرح می شــود. این دوستان 
چون نمی توانند مشکالت اصلی مردم آن منطقه 
اعم از مشــکالت اقتصادی، زیرساختی و محیط 
زیستی را حل کنند، برای اینکه بگویند ما فعالیت 
می کنیم و جو رســانه ای ایجاد کنند، ایرادهایی 
را به این ســریال ها وارد می کنند و خودشان هم 
می دانند که حرفشــان درست نیست، ولی برای 
اینکه فعال نمایی کنند، اعتراض های بی اساسی را 

مطرح می کنند.  

لهجه و گویش باید به نوعی باشد که برای س
مخاطبانی با گستره ملی قابل فهم و درک 

باشد.
همین طــور اســت. اگــر بازیگران بــه گویش 
1۰۰درصــد آن منطقــه صحبت کننــد بقیه 
مخاطبان غیربومی نمی توانند ارتباط برقرار کنند. 
در جاهایی از ســریال که  بازیگر می توانســت با 
لهجه غلیظ تر عربی صحبــت کند، جلویش را 
گرفتیم تا مخاطب جوان تــر و مخاطب مناطق 
دیگر بتواند با شــخصیت ها و قصه ارتباط برقرار 
کند. همین که فضای جنوب و حال و هوای آنجا 
در ذهن مخاطب تداعی شود، برای ما کافی بود. 

این ســریال کمی دشوار س اجرایی  ایده 
بود، عالوه بر اینکه قصه ای بومی را روایت 
می کرد، سراغ ماجرایی در دهه 50رفته بود 
که بازسازی آن دهه برای سریال، حساسیت 
برانگیز و هزینه بر است. از سختی های این 

بخش هم برایمان بگویید.
هم تاریخ قصه ســریال »نجال« مغفول و ناگفته 
بود و هم به لحاظ تولیدی، ایده کار دشــوار بود. 
از زمانی که ایده ســریال مطرح شــد تا نوشتن 
فیلم نامه آن دو ماه هم طول نکشید. مرحله صفر 
نگارش تا پیش تولید همزمان انجام شــد و تا روز 
پیش تولید که کمتــر از دو ماه زمان برد، گروه به 

محل فیلم برداری رفتند. بسیار پرفشار فیلم برداری 
کردند تا سریال به پخش در دهه آخر صفر برسد. 
هم کمبــود بودجه و هم محدودیت امکانات، کار 
را بسیار دشوار کرده بود. از دکورسازی بگیرید تا 
سفر گروه به آبادان در گرما و کرونا، تولید را بسیار 
سخت کرده بود. تهیه کننده و کارگردان برای تولید 
سریال بسیار زحمت کشیدند و همه گروه بیش از 
شرایط عادی، فشار را تحمل کردند تا کار به پخش 

در ایام پایانی عزاداری های ماه صفر برسد. 

اگر زمان تولید بیشتر بود، روی کیفیت س
سریال اثر می گذاشت؟

بله، کیفیت بهتر می شــد و ممکــن بود تعداد 
قسمت ها بیشتر شود. یکی از نکاتی که بسیاری 
به آن معترف بودند این بود که ریتم داستان نجال 
بســیار باالست و در مقایســه با سریال هایی که 
همزمان پخش می شد، ریتم قصه گویی تندتری 
داشــت، چون حجم زیادی قصه داشتیم که به 
لحاظ زمان ضبط باید در 16 قسمت آن را تمام 

می کردیم. 

این فشردگی قســمت ها موجب نشده س
بود که پرداختن بــه خرده قصه ها قربانی 

محدودیت زمان تولید شود؟
موضوع سریال مناسبتی بود و اگر تولید آن عقب 
می افتاد، تا ســال بعد دلیل موجهی برای پخش 
نداشت و ما ترجیح دادیم برخی از خرده قصه ها از 
داستان اصلی حذف شود تا یک سریال مناسبتی 

به اربعین امسال در تلویزیون برسد.

معموالً ســریال های ماندگار تلویزیون، س

قصه ای  این  و  هستند  طوالنی  سریال های 
که برایش زحمت کشیده شده از دکورسازی 
بگیرید تا گریم و لهجه سنگین بازیگران و 
کوتاه بودن قسمت هایش موجب کم شدن 

ماندگاری آن نمی شود؟
در مدتــی کــه ایــن ســریال پخش شــد، 
بازخوردهای خوبی داشتیم و به نظرم »نجال« 
جزو ســریال های پرمخاطب تلویزیون شــده 
اســت. با توجه به اینکه امســال سریال های 
تکــراری هم بــه دفعــات از تلویزیون پخش 
شــد، نجال جزو ســریال های موفق بود. البته 
ســریال های کوتاه قســمت دیگری هم وجود 
داشت همچون »شب دهم« که ماندگار شدند. 
اگرچه سریال های طوالنی بیشتر دیده می شوند 
و »نجال« ظرفیت ســاخت در فصل های بعدی 
را هم دارد، اگر مدیران سازمان موافقت کنند، 
این سریال آن قدر طرفدار پیدا کرده است که 
بتوان با شــخصیت هایش، قصه های دیگری را 
تعریــف کرد. این مجموعه ظرفیت و کشــش 
ســاخت در فصل های بعــدی را دارد و بقیه 
ماجرا به تصمیم مدیران ســازمان برمی گردد. 
یکی از ویژگی های مهم برای ساخت فصل های 
بعدی این اســت که مخاطبان با شخصیت ها 
ارتباط برقرار کرده باشــند. به نظرم شخصیت 
عبد، نجــال و خانواده اش، آن قــدر با مخاطب 
ارتبــاط برقــرار کرده اند که بتــوان قصه های 
دیگــری را با آن ها ادامــه داد و پایان کار هم 
طوری اســت که بتوان آن را ادامه داد. اگرچه 
پایان ســریال، تحمیلی شد ، چون خواست و 
برنامه ریزی ما این بود که قســمت آخر را در 
شــهر کربال فیلم برداری کنیم و آقای سعدی، 
تهیه کننده کار، خیلی دوندگی کرد که بتوانیم 
در کربال فیلم برداری کنیم، ولی به دلیل کرونا 
و ممنوعیت ها، چنیــن امکانی به وجود نیامد 
و روزهای آخر، کار را طور دیگری ســاختیم. 
برنامه ریــزی و طرح اولیه آن چیزی که پخش 
شد نبود، ولی فشار کرونا موجب شد که پایان 

قصه تغییر کند. 

چرا بیشــتر ســریال های تلویزیون با س
محدودیت زمان و بودجه مواجه می شوند؟

مســئله کمبود بودجــه از ســال ها پیش در 
صدا و ســیما وجود داشته اســت. بودجه ای 
که دولت باید به صداوســیما اختصاص بدهد 
یــا دیر می دهــد و یا کامــل نمی دهد، ضمن 
اینکه بخش عمده ای از بودجه سازمان هزینه 

پرداخت حقوق کارکنانش می شــود. ماجرای 
کمبــود بودجه آثار تولیدی در صدا و ســیما، 
سال هاست مطرح می شود و تهیه کنندگان هم 
یاد گرفته اند با همین بودجه ها، کار بســازند. 
این مســئله موجب می شــود که کیفیت آثار 
لطمــه ببیند،  ولی به آنتن برســد. بحث های 
بودجه ای هم به دعواهای صداوســیما با دولت 
برمی گردد. اگر این دعواها حل شود، مشکالت 
بودجه ای ســازمان مرتفع می شــود و اگر این 
تنش ها بیشتر شود، مشکالت حل نخواهد شد. 

پخش آگهــی در بین ســریال ها، این س
تولیدات را جزو بخش هــای درآمدزا برای 
تلویزیون کرده است، چرا همین درآمدها 
برای تولید در حوزه سریال ســازی هزینه 

نمی شود؟
درست است که بیشترین منبع درآمد سازمان از 
سریال هاست، ولی این درآمد را خرج هزار جای 
دیگر هم می کنند در حالی که اولویت هزینه کرد 
باید با تولید ســریال باشد، ولی نیست. پولی که 
سریال های تلویزیونی بدست می آورند فقط خرج 
سریال ســازی نمی شود بلکه خرج برنامه سازی و 
پرداخت حقوق کارکنان ســازمان هم می شود و 
به همین دلیل اکثر تهیه کنندگان و بازیگران از 
تلویزیون طلبکار هستند و واقعاً حق دارند اعتراض 

کنند.

یکی از اتفاق های خوب در مورد »نجال« س
باســابقه  جوان  کارگردان  یک  به  اعتماد 
تئاتری بود، در حالی که در سال های گذشته 
انحصاری شده  تلویزیون،  سریال سازی در 

بود.
به نظرم این اعتماد از سیاست های خوب شبکه 
ســه و مدیرگروه فیلم و سریال آن بود. آن ها 
می خواســتند  حلقه تکراری سریال سازان در 
تلویزیون را وســیع تر کرده و آدم های جدید را 
به این حلقه اضافه کنند. »خیراهلل تقیانی پور« 
کارگــردان ســریال »نجال« هم ســال ها در 
حوزه کارگردانی تئاتر فعالیت داشــت، جایزه 
جشنواره تئاتر فجر را در کارنامه اش داشت و با 
بسیاری از بازیگران مطرح کار کرده بود. پیش 
از ایــن هم دو تله فیلم ســاخته و امتحانش را 
پس داده بود. این اعتماد را مدیران شبکه سه 
به او داشــتند و جواب اعتمادشان را گرفتند. 
حتی اگر جواب هم نمی گرفتند کار درســتی 
انجام داده بودند، چون تالش خودشان را برای 
باز کردن حلقه بســته کارگردان ها انجام داده 
بودند. به جز اعتمــاد به کارگردان های جدید 
و جــوان در حوزه اعتماد بــه بازیگران جدید 
هم جواب گرفتند. بسیاری از بازیگران سریال 
»نجال« بازیگران تئاتر هســتند، مثاًل مصطفی 
ساســانی در نقــش »عطا« یا وحیــد نفر در 
نقــش »عمو اکبر« از بازیگران قدیمی و پرکار 
تئاتــر بودند که هیچ وقــت فرصت حضور در 

سریال های تلویزیونی را نیافته بودند. 

این سیاست درست، پیشتر در باز کردن س
حلقه نویسندگان سریال های تلویزیونی هم 
رخ داده بود و اعتماد به »احسان جوانمرد« 
فیلم نامه خوب سریال »بانوی عمارت« را در 

پی داشت.
همین طور اســت. اعتماد به نیروهــای جدید، 
ریسکی اســت که مدیر شبکه باید تبعات آن را 
بپذیرد و معموالً هم جواب داده است. شبکه سه 
این شجاعت را داشــت تا حلقه تولیدکنندگان 
ســریال را باز کند. اگرچه مدیران »سیمافیلم« 
نقش مهم تری را در تولید سریال های تلویزیونی 
دارند و آن ها باید این حلقه را باز کنند، چون هر 
جا به جوانان اعتماد شد، نتیجه های خوبی در پی 

داشت.

برش

اعتمادبهنیروهایجدید،ریسکی
استکهمدیرشبکهبایدتبعات
هم معموالً و بپذیرد را آن
سه شبکه است. داده جواب
حلقه تا داشت را شجاعت این
تولیدکنندگانسریالرابازکند.
اگرچهمدیران»سیمافیلم«نقش
مهمتریرادرتولیدسریالهای
تلویزیونیدارندوآنهابایداین
حلقهرابازکنند،چونهرجابه
نتیجههای شد، اعتماد جوانان
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سینماتلویزیون

جزئیاتی تازه از سریال »ابوذر زمان« از زبان نویسنده آن

آنچه شاید از »طالقانی« ندانید
علی نصیریان با اشاره به شیوع کرونا:

در شرایط فعلی برگزاری جشنواره فیلم فجر جایز نیست 
مهر: نویســنده ســریال »ابوذر زمان« با اشاره به پیشینه 
ســریال هایی با تم مبارزه با استعمار بیان کرد: این سریال 
هم چنین فضایی دارد و تالش می کند تصویری متفاوت از 

آیت اهلل طالقانی ارائه کند.
حامد قربانی، نویسنده ســریال »ابوذر زمان« با محوریت 
آیت اهلل طالقانی، درباره وضعیت نگارش این سریال عنوان 
کرد: تاکنون 26 قسمت از فیلم نامه سریال به معاونت امور 
استان های صداوسیما تحویل داده شده است که به زندگی 
آیت اهلل طالقانی و بررسی دوره های ساواک، رؤسای ساواک 

و تشکیل نهضت آزادی و انشعاب از جبهه ملی می پردازد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نگارش قصه به وقایعی چون 
قیام 15خرداد رســیده اســت. زمانی که شاه برای بگیر و 
ببندها دســتور می دهد و در همان ایــام از روی تزویر در 

مراسم های مذهبی هم حضور دارد.
نویســنده »ابوذر زمان« گفت: جالب اســت که بیشــتر 
فضاهای این سریال در وقایع محرم می گذرد و موجب شد 
فرم کار بیشتر فضایی عاشورایی داشته باشد. اتفاقاً در اکثر 
سخنرانی های آیت اهلل طالقانی این فضا وجود دارد و حتی 
او شــاه را به دلیل حرکات مزدورانه و فســق و فجورش با 
یزید برابر می گرفت. اکنون ممکن است کمی این سخنان 
کلیشه شده باشــد، ولی واقعیتی است که باید در فضای 

روز گفته شود.
قربانی با اشاره به ســخنرانی های امام خمینی)ره( عنوان 
کرد: قرابت انقالب با عاشورا نکته ای است که کمتر درباره 
آن گفته شــده، اما واقعیت و مهم ترین حرفی است که ما 
ســعی کردیم در این ســریال پررنگ باشد. از طرف دیگر 
خیلی ها ارتباط نزدیک آیت اهلل طالقانی و امام خمینی)ره( را 
نمی دانند و اینکه چقدر آیت اهلل طالقانی حتی پیش از واقعه 

15 خرداد به حضرت امام ارادت داشته است.
وی بــا بیان اینکه تم مبارزه با اســتعمار در ســریال های 
تلویزیونی با »دلیران تنگســتان« شروع شده است، گفت: 
پــس از انقالب به ســریال هایی چون »هزار دســتان« و 

»کوچک جنگلی« رســید و این اواخر با »سرزمین کهن« 
و حتی »بانوی سردار« و سریال های اینچنینی ادامه یافت 

و حاال »ابوذر زمان« هم از همین تم استفاده کرده است.
این نویســنده اضافه کرد: در زمان انقالب هم اصل بر 
مبارزه صرف با شاه نبوده است بلکه اصل این مبارزه با 
صهیونیســم و استکبار بود که شاه هم مهره ای از آن ها 

بود.
قربانی با اشــاره به حضور شــخصیت جالل آل احمد در 
این سریال و در طول قصه، بیان کرد: گلگرد روستایی در 
طالقان است که بخش کودکی و حتی بخش هایی از زندگی 
طالقانی در آنجا تصویر می شود و زمانی که به این دوران ها از 
زندگی وی می رسیم، نزدیکان وی همچون جالل آل احمد 
را هم می بینیم. همان طور که می دانید پدر جالل آل احمد 
پسرعموی طالقانی است و نسبت خویشاوندی با هم دارند 

که در سریال موجب شد در بخش هایی به آن اشاره شود.
وی در پایان با اشــاره بــه درام این ســریال اظهار کرد: 
شــخصیت ها باید روبه روی شخصیت اصلی قرار بگیرند تا 
اهمیت شخصیت طالقانی نمایش داده شود؛ اینکه چگونه 
افراد تحت تأثیر نــگاه و تفکر او قرار می گیرند. به هر حال 
او در جمع بسیاری از کراواتی ها و آدم های روشنفکر بوده 

است و بسیاری از او تأثیر می گرفتند.

سیما و سینما: بازیگر فیلم »بوی پیراهن یوسف« گفت: 
از طرفی سینماها تعطیل شــده اند و هیچ فعالیتی وجود 
ندارد و از طرف دیگر صحبت بر سر برگزاری جشنواره های 
سینمایی است. از نظر من این یک تضاد است و نمی توان 
به این راحتی به برگزاری جشنواره ها در دوران اوج بیماری 

کرونا پرداخت.
به گزارش قدس، علی نصیریان در گفت وگو با میزان، درباره 
فعالیت های اخیر خود در عرصه بازیگری گفت: در ماه های 
گذشته پیشنهادهای زیادی برای بازی را رد کرده ام، واقعیت 
امر اکثریت این آثار را از لحاظ متن و محتوا نپســندیدم و 
نقشــی جذاب در آن ها وجود نداشت که مرا برای بازی در 

این آثار وسوسه کند. 
ایفای نقش »کریم بوســتان« در مجموعــه تلویزیونی 
برادرجان و »بزرگ آقا دیوان ســاالر« در مجموعه شبکه 
نمایش خانگــی شــهرزاد، آخریــن هنرنمایی های علی 
نصیریــان تاکنون در قاب تلویزیون بوده اســت. وی در 
همین راســتا ادامه داد: البته در این میان چند پیشنهاد 
خــوب هم بود، منتهــا به دلیل شــرایط فعلی بیماری 
کرونا و با توجه به افزایش چشــمگیر تعداد مبتالیان و 
جان باختــگان ترجیح دادم در خانه مانــده و کار نکنم. 
چندی پیش اثری را تــا آخرین مراحل هم پیش بردم، 
اما فعاًل به دلیل وضعیت قرمز کرونا متوقف شــده است.  
بازیگــر نقش »بزرگ آقا« در ســریال شــهرزاد، درباره 
وضعیت فعلی تعطیلی ســینماها اضافه کرد: هیچ کس 
از تعطیلی سینما خوشحال نمی شــود، باالخره هر فرد 
به نوعی زندگی اش با ســینما گره خورده است، اما چاره 
چیســت؟ وقتی که هر روز تعداد زیــادی از عزیزان این 
کشــور به دلیل بیماری کرونا از دست می روند، چه باید 

کرد؟
وی تصریح کرد: ما باید گزینه هایی برای جایگزین داشته 
باشیم تا اگر سینماها تعطیل هم می شوند خود هنر سینما 
تعطیل نباشد. من تخصصم در این رشته صرفاً به بازیگری 

ختم می شود و وظیفه ام کنترل امور سینما نیست. در این 
شــرایط مسئوالن ســینمایی و فرهنگی هستند که باید 
تصمیم های درستی بگیرند تا وضعیت برای سینماگران از 

این بدتر نشود.  
علی نصیریان در ســن 84ســالگی در سی و هفتمین 
دوره جشــنواره فیلــم فجر )13۹۷(، ســیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقــش مکمل مرد را برای بازی در فیلم 
مسخره باز کسب کرد و تبدیل به مسن ترین فردی شد 
که این جایزه را دریافت کرده  است. وی درباره احتمال 
برگزاری جشــنواره فیلــم فجر تأکید کــرد: از طرفی 
ســینماها تعطیل شده اند و هیچ فعالیتی وجود ندارد و 
از طرفی صحبت بر سر برگزاری جشنواره های سینمایی 
است، از نظر من این یک تضاد است و نمی توان به این 
راحتی به برگزاری جشــنواره ها در دوران اوج بیماری 

کرونا پرداخت.
نصیریان خاطرنشــان کرد: جشنواره فیلم فجر مخاطبان 
زیادی دارد و اگر برگزار شــود از اکران عمومی تماشــاگر 
بیشــتری خواهد داشت که برای وضعیت فعلی خطرناک 
است و اگر هم بخواهیم بدون تماشاگر برگزارش کنیم هیچ 
شور و هیجانی نخواهد داشت. به نظرم برگزاری جشنواره 

فیلم فجر در شرایط فعلی جایز نیست.  

امیر ابیلی، ناظر کیفی سریال »نجال« از نتیجه اعتماد شبکه سه به یک کارگردان جوان می گوید
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