
ازفرانسهنمیگذریم
درپی هتک حرمت مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
به نبی مکرم اســام)ص( صفحه رسمی مرکز 
اسناد انقاب اسامی در اینستاگرام نوشت: »پس 
از پیروزی انقاب اسامی، نخستین کشوری که 
در حمایت از ضدانقاب و ســازمان تروریستی 
منافقین نقش آفرینی کرد، فرانسه بود... آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای 
اسامی در جلسه ۴ اسفند ۱۳۶۰ گفت: فرانسه باید در آینده تاریخ جوابگوی ملت 
ما باشد و ما از فرانسه به این آسانی نخواهیم گذشت؛ اگر هم ما بگذریم مردم ما و 
این محرومانی که جسد های قطعه قطعه شده بچه هایشان را از بیمارستان تحویل 

گرفتند و به گورستان بردند از فرانسه نمی گذرند...«.

مثلپاییزوزمستان
با وجود دلبستن برخی ها به انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا، عالَم و آدم مدت هاســت  در 
فضای رسانه ای فریاد می زنند که »ترامپ« و 
»بایــدن« برای ایرانی ها فــرق چندانی با هم 
ندارند و مشــکل روابط دو کشور، جای دیگر 
اســت. حاال با داغ شــدن رقابت انتخاباتی و 
نزدیک شــدن به پایان ماجرا، مسعود براتی، 
کارشناس مسائل سیاسی در خصوص ترامپ و بایدن در توییتر نوشت: »بایدن و 
ترامپ برای ایران مثل پاییز و زمستان هستند برای آدم. اگر تدبیر نداشته باشی 
هر دو مریضت می کنند و پاییز به خاطر فریبی که دارد، خطرناک تر است... البته 

با عذرخواهی از دو فصل زیبای سال«.

بیخگوشآمریکا
همان زمانی کــه آمریکایی ها بابت انتقال نفت 
ایران به ونزوئا هیاهــو راه انداخته بودند و دائم 
کشورهای مختلف را تهدید می کردند، خبرنگاری 
از رئیس جمهور ونزوئا درباره واردات تسلیحات 
نظامی از ایران پرســیده و او گفته بود: فکر بدی 
نیســت. حاال یک فعال رسانه ای درباره صادرات 
ســاح توسط ایران در توییتر نوشته: هم اکنون 
هواپیمای ایرانی به ونزوئا رسید! ناظران می دانند محموله چیست! آمریکایی ها هم 
می دانند... از زمان کوروش و داریوش اگر کسی می گفت روزی می رسد که ایران 
اسلحه صادر خواهد کرد قطعاً شنوندگان می خندیدند، اما امروز ساح ایرانی بیخ 

گوش آمریکاست.

پرندگانهورالعظیم
مسئله فروش مجوز شکار حیوانات در ایران همیشه 
یکی از موضوعات پرچالش است. میلیون ها مخالف 
از میان حامیان حقوق حیوانات دارد و صدها موافق 
در میان آن هایی که حرف از توسعه گردشگری و 
درآمدزایی و... می زنند. برخی ها هم هستند که به 
ماجرا جور دیگری نگاه می کنند. مثاً یک کاربر 
فضای مجازی در توییتر نوشته است: »در روزگاری 
که برخی ها حقوق نجومی حفاظت از محیط زیست را می گیرند تا دانسته یا نادانسته 
حکم به مباح بودن شکار برخی پستانداران بدهند، برخی نان شبشان را با پرندگان 
مهاجر در تاالب هورالعظیم تقسیم می کنند و در مراقبت و حفاظت از این میهمانان 

زمستان گذران کم نمی گذارند... روزگار عجیبی است!«

کیانرادفضای مجازی این روزها شــده اســت بخش 
جدایی ناپذیر زندگی خیلی هایمان. شــب ها پیش از خواب 
در اینســتاگرام و توییتر چــرخ می زنیم و هر صبح پیش از 
بیــرون آمدن از تختخواب، پیام های تلگــرام و واتس آپمان 
را چک می کنیم. این یعنی چه دوســت داشــته باشــیم و 
چه نداشته باشــیم، بخش بزرگی از رفتارهای روزمره مان، 
تصمیم گیری هایمان و حتی نحوه برخوردمان با رویدادهای 
سیاسی، اقتصادی و... تحت تأثیر محتوای موجود در فضای 
مجازی شکل می گیرد. دقیقاً به همین دلیل هم هست که 
متخصصان این حوزه می گویند ســواد مجــازی در دنیای 
امروز حتی از ســواد دانشــگاهی هم اهمیت بیشتری دارد. 
مگر نبوده اند انبوهی از بی سواد های مجازی که تحت تأثیر 
محتوای موجود در شبکه های اجتماعی، سرمایه و خانواده و 

زندگی   شان را در چشم برهم زدنی با خاک یکسان کرده اند؟!

هشتگسازی#
اگرچه بخش بزرگی از سودجویان فضای مجازی سعی دارند با 
فریب دادن شما جیب هایتان را خالی کنند اما عمده محتوای 
تولید شده در فضای مجازی با هدف شست و شوی مغزی و 
جهت دادن به افکار شما در این بستر منتشر می شوند. شاید 
در ابتدا این ایده کمی بدبینانه و غیرواقعی به نظر برسد اما 
زمانی که بدانید انبوهی از سازمان های عریض و طویل، دقیقاً 
با همین هدف در گوشه و کنار دنیا فعالیت می کنند، شاید 
نظرتان کمی دراین باره تغییر کند! بسیاری از این سازمان ها 
گمنام هستند و با حمایت دولت های مختلف یا جریان های 
اعتقادی و سیاسی خاص به صورت مخفیانه در فضای مجازی 
فعالیت می کنند اما بخشی از آن ها هم به صورت کاماً علنی 
به جریان  سازی در فضای مجازی می پردازند. نمونه اش »مرکز 
اعتدال« در عربستان سعودی که سال 9۶ تأسیس شد. برای 
آنکه به اهمیت این ســازمان پی ببرید کافی است همین را 
بدانید که رئیس جمهور آمریکا یکی از چهره های حاضر در 

مراسم افتتاحیه این سازمان بود.
بنا بر ادعای مســئوالن ســعودی، مرکز اعتدال به صورت 
تخصصی در ســه حوزه مربوط به فناوری اطاعات، تحلیل 
و داده کاوی فعالیت می کند اما براساس آخرین گزارش های 
منتشر شده توسط مسئوالن این ســازمان، تا امروز عمده 
فعالیتشان به منظور ترند کردن هشتگ های خاص و هدفمند 

در توییتر بوده است.

دادهکاوی#
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران دراین باره، تمرکز اصلی 
این مؤسسه بر کشورهای خاورمیانه به خصوص ایران است. 
در پس بسیاری از هشتگ سازی های مجازی، از ماجرای آبان 
سال 98 گرفته تا کمپین »اعدام نکنید« پای همین مؤسسه 

در میان بود.
در این مرکز انواع و اقســام متخصصــان دیتاکاوی فعالیت 
می کنند و این یعنی آن ها به راحتی می توانند ذائقه و سلیقه 
مردم یک منطقه را بسنجند و متوجه تأثیرگذاری هر هشتگ 
در بخش های مختلف ایران و جهان شوند. به همین خاطر 
است که آن ها تا امروز توانسته اند در بسیاری از پروژه هایشان 
موفق شوند و با شناخت ذائقه مخاطب به راحتی هشتگ های 

مورد نظرشان را در نقاط مختلف جهان ترند کنند.

تکنیکهمراهیجمعیت#
ایــن مرکز عریض و طویل، انبوهی از روبات ها و صفحه های 
فیک توییتــری را در اختیار دارد که وظیفــه اصلی  آن ها 
راه اندازی یک هشــتگ در فضای مجازی است. پس از داغ 
شدن نسبی هشتگ، آن ها کنار می کشند و اجازه می دهند 
مردمی که ناآگاهانه با موج مجازی همراه شده اند، مأموریت 

را به پایان برسانند.
متخصصان می گویند نــام ایــن روش »تکنیک همراهی 
جمعیت« اســت که در آن فرد هرگاه احساس کند بخش 
بزرگــی از جامعه یک الگــوی رفتاری خــاص را در پیش 
گرفته اند، با فرض بر اینکه آن دیدگاه درســت است، با این 

جریان همراه شده و به پیشبرد اهداف آن کمک می کند.
اگر هنوز به این ماجرا باور ندارید، کافی است سری بزنید به 
سایت های معتبر فناوری که آمار مکان هایی که یک هشتگ 
در آنجا ترند شــده را به اشتراک می گذارند، آن وقت متوجه 
خواهید شد عمده توییت ها در روزهای ابتدایی اغتشاش های 
عراق، انفجار لبنان و حتی فتنه آبان ماه ایران از عربســتان 
سعودی منتشر شده اما در ادامه و پس از موج ایجاد کردن، 
مرکز فناوری سعودی عقب نشسته و کاربران در کشور هدف، 

به هشتگ سازی ادامه داده اند.

بدونتعارف!#
حاال احتماالً از خودتان می پرسید برای مقابله با این جریان 
چه می شــود کرد. بدون تعارف از آنجایی که مرکز اعتدال 
توســط آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلســتان و عربستان 
مدیریت می شــود و این کشورها ســرمایه گذاری زیادی در 
فضای مجازی و رسانه ای انجام داده اند، خیلی سخت می شود 

با آن ها مقابله کرد! 
اما همان طور که در ابتدای مطلب اشــاره شد، افزایش سواد 
مجازی به شما کمک می کند به راحتی این جریان سازی های 
مجازی را شناســایی کرده و نه تنها خودتان به آن  نپیوندید 

بلکه از پیوستن اطرافیانتان به آن هم جلوگیری کنید. 
نخستین گام در این مسیر احساسی نشدن است. معموالً این 
جریان سازی های مجازی در ابتدا احساسات مخاطب را نشانه 
گرفته و سبب می شوند او بدون سنجیدن عواقب رفتارش، 

بی گدار به آب بزند. 
گام دوم افزایش آگاهی اســت. شــما با آموختن روش های 
تشخیص یک حســاب کاربری فیک از یک حساب کاربری 
واقعی و همچنین شناسایی فعالیت  روبات های توییتری به 
راحتی متوجه خواهید شد آیا این جریان توسط دست های 
پشت پرده مدیریت می شود یا واقعاً خواست و مطالبه مردمی 

است.
در ســومین و مهم ترین مرحله شما باید پیش از انتشار 
هــر محتوایی از خودتان بپرســید هدفتــان از این کار 
چیســت و انجام این کار چه تبعاتی می تواند به دنبال 
داشته باشد. به زبان خودمانی تر شما باید اول فکر کنید 
با بازنشر یک توییت ساده، درحال کمک به بهبود اوضاع 
هستید یا دارید به طور ناخواسته در زمین دشمن بازی 

می کنید.
با وجود همه این موارد، هیچ جوره نمی شود انکار کرد فضای 
مجازی درحال حاضر در کنترل بسیاری از جریان های خاص 
قــرار دارد و آن ها به راحتی آب خــوردن می توانند افراد را 
بازیچه دست خودشان کنند. پس بهتر است همان طور که 
قباً هم اشاره شد، همه تاشتان را برای افزایش سواد مرتبط 
با فضای مجازی به کار ببندید تا خدایی نکرده یک روز به طور 

ناخواسته بازیچه دست این جریان ها نشوید. 

 مجازآباد
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ورزشورزش
پرداختکاملطلببرانکو

 پنجره پرسپولیس 
با قرض های سنگین باز شد

مسجدی:بایدوضعیتمبتالیانبهکرونارابسنجیم

 احتمال تعویق دوباره 
مسابقات لیگ برتر بیستم

گفتوگوبارقیهتوکلی،کارگردانفیلم»مهران«اثربرگزیدهجشنوارهفیلمکودکونوجوان

»بچه های آسمان« مرا به سمت سینما کشاند

کیمیاییهمچوصبرآدمندید
رقیهتوســلی:آن طرف خیابان، ماســک به صورت دارد می رود سمت 
بازار. مطمئن نیســتم خودش باشد اما دسِت شکسته و عینک دودی اش 
آشــفته ام  می کند. توفیقی می شود احوال همکارم را بعد مدتی بی خبری 

جویا شوم. 
شــماره اش را می گیرم. جواب نمی دهد. می گردم توی لیست مخاطبان، 
تلفن همکار دیگری را می گذارم روی زنگ. دومین بوق، برمی دارد. بعد از 
خوش و بش معمول، ســراغ »مریم« را از او می گیرم و دو دقیقه پیش را 
تعریــف می کنم برایش. پس از مکث بلندی، حالی ام می کند آنچه دیده و 

آن که دیده ام متأسفانه غلط نبوده.
می گوید: دیوانه بازی های همســرش را که یادت هســت، همچنان ادامه 
دارد. آن وقت که کار داشت، توی هر مشاجره کتک کاری راه می انداخت، 
حاال که آقا بیکار هم شــده اوضاع دوستمان جهنم است. حیف که طرف 
حسابش مریِم با گذشته، به خدا هر آدم دیگری بود می داد دمار از روزگار 

مردِک مازوخیسم دربیاورند.
دوباره و سه باره مریم را می گیرم. بی فایده است. پیامک می دهم. مختصر 
می نویســم به یادتم مریم عزیز! حیف که کرونای لجباز دست و بالمان را 
بســته. آن وقت آدرس و شــماره کارخانه قوم و خویشمان را ضمیمه اش  
می کنم. اضافه می کنم تیری است در تاریکی. مدیرعاملش می گفت نیرو 
اســتخدام می کنند. البته ضمانت شما با من. هروقت خواستی زنگ بزن، 

حرف بزنیم.
یک نفس آسوده می کشم. می خواهم ماشین را روشن کنم و راه بیفتم که 
پارکبان تشــریف می آورد سمتم. باورم نمی شود 79 دقیقه گذشته باشد. 

اما ساعت دروغ نمی گوید و ایضاً این جناب مسئول!
پیرنوشت: این آموزه »خانجان« را به گمانم هرگز از یاد نبرم:

صـد هــزاران کیمیـا حــق آفـرید / کیمیایی همچو صبر آدم ندید 
پیامک:صدای اس ام اس بلند می شــود. فکر می کنم مریم است. اشتباه 
می کنــم اما. »آخرین خبر« اســت با یــک خبر غمدار دیگــر؛ افزایش 

سرسام آور قیمت پنج محصول سایپا.

با36میلیاردتومان

علی کریمی جای بشار را  
در قطر گرفت
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روزمره  نگاری

سؤالمهمدرجامعهفوتبالایرانسؤالمهمدرجامعهفوتبالایران

سکوتکمیتهاخالقدرموردسکوتکمیتهاخالقدرمورد
ویلموتس،داللهاوگالدیاتورهاویلموتس،داللهاوگالدیاتورها

محسنذوالفقاری مهروآباِنپرخیروبرکت

جمعه:چند هفته پیش در تهران، با دوستم به هیئت یکی از مداحان معروف 
رفتم. به محض ورود، همه وجودم اربعینی شــد. تکیه گاه  را شــبیه معماری 
موکب های مجلل عراقی درست کرده بودند. تمثال هایی از اهل بیت)ع( روی 
دیوارها و ملحفه های ســفید دورتادور و پذیرایی با چای پررنگ و شکر، همه 

خاطرات اربعین را جلو چشمانم آورد.
امروز که همان دوست در اینستاگرام پیام داد: »حاجی حرم رفتی ما رو یادت 
نره...«، پاسخ دادم: »شما هم تکیه گاه رفتی به جای ما دو تا چایی بخور و روی 
ملحفه ها لم بده و یاِد ما هم باش!« بقیه صحبتمان به سمت تکیه گاه رفت و 
گفت: »به برکت راه نیامدن مسجدی ها برای قبول این هیئت، تکیه گاه پس 
از چندین سال باالخره ساخته شد و هفته ای دو سه بار داخلش هیئت برگزار 
میشه. البته درمانگاهش همیشه فعاله و دو روز تو هفته هم برای خانواده های 
بی بضاعت دکتری میاد و به صورت رایگان خدمات ارائه میده«. نمی دانم مرکز 
رسیدگی به امور مساجد و مسجدی ها چقدر حسرت از دست دادن این همه 

ظرفیت را می خورند!
شنبه: خادم مسجد به محض وارد شدن فردی بدون ماسک به بدترین شکل 
ممکن با او برخورد کرد. نمازگزار با عذرخواهی گفت: »فراموش کردم... تو صف 

جماعت نمیام. یه گوشه مسجد نماز می خونم و می رم...«.
 خادم اما بدتر از پیش با او برخورد کرد. نمازگزار هم از مســجد خارج شد و 
کنار در مسجد نمازش را خواند و با ناراحتی رفت. به خادم که به خاطر این نوع 
رفتارش تذکر دادم متأســفانه با من هم بدتر از آن بنده خدا رفتار کرد! یعنی 

کسی نیست برای مسجدها نذر ماسک کند؟
یکشنبه:امــروز نظر یکی از دوســتان را در مورد کتاب بابارجب پرسیدم و 
گفت: »از چند ماه پیش که کتاب رو بهم دادی، هر موقع دستم گرفتمش و 
چند صفحه ای ازش خواندم گریه امانم نداده. فکر نکنم تاب بیارم و تا آخرش 

بتونم بخونم«.
دوشنبه: امروز جلد دوم کتاب »مفتون و فیروزه« را هم تمام کردم. ان شاءاهلل 
در یک فرصت مناســب در مورد این کتاب سراســر حماسه و عشق مفصل 
می نویســم. چقدر مهر و آبان ماهِ من پر از خیر و برکت شــد. پایان نامه ام را 
تمام کردم، مقاله نوشــتم، کتاب نیمه تمامم را به سرانجام رساندم، چندین 
جلد کتاب خواندم، چندین ســاعت صوت معرفتی گــوش دادم و در نهایت 
کتاب »تشکیات بهشتی« چاپ شــد. الحمدهلل. دعا کنید همین طور ادامه 

داشته باشد.
سهشنبه:به سفارش خیلی از دوستان، کتاب »حاج آخوند« را شروع کردم. 
برخاف تصورم بسیار کتاب گیرا و پرجذبه ای است. محتوای خوب آن از فن 
و تبحر نویســنده آن پیشی گرفته است. تصمیم گرفتم روزی یک خاطره از 
این کتاب را بخوانم و در موردش فکر و برای عملیاتی کردن آن اقدامی کنم. 
البته به خاطر نویسنده آن طعنه ای هم از برادر بزرگ ترم شنیدم ولی اشکالی 
نــدارد و می ارزد به خواندنش! البته در جوابش گفتم: »ببین چی میگه، نگاه 

نکن کی میگه«.
چهارشنبه:پروژه  پژوهشی مشــترکی را با یکی از استادان دانشگاه شروع 
کردم. روزی چندین ســاعت به صورت تخصصی بــرای آن وقت می گذارم و 
هر شب گزارشش را برای ایشان می فرستم. امروز پیام دادند: »بابا چه خبرته! 
گازکوب داری میری! بذار ما هم بهت برسیم!« پاسخ دادم: از این به بعد تصمیم 
گرفتم به جای هر روز ناخنک زدن به هر کاری، پروژه پروژه برم جلو تا هم با 
تمرکز بیشــتری کار رو ببرم جلو و هم کار سریع تر پیش بره. تا کاری رو هم 
تموم نکردم کار جدیدی قبول نمی کنم... شما هم دعا کنید »نه« گفتن را یاد 

بگیرم و آدم خوش قولی شوم.

چراسوادمجازیازسواددانشگاهیهممهمترشدهاست؟

طعمههشتگهانشوید!
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ورزش: سرپرست مدیرعاملی سابق باشگاه پرسپولیس 
مدعی شــد که طلب برانکو به طور کامل پرداخت شده 
تا پرونده مطالبات این مربی کروات و دستیارانش بسته 
شــود. مهدی رســول پناه که چندی پیش از ســمت 
سرپرســتی در باشگاه پرسپولیس اســتعفا کرد و این 
موضوع توســط وزارت ورزش پذیرفته شد،دیروز مدعی 
شد که مطالبات سرمربی سابق این باشگاه به طور کامل 
پرداخت شده و مراحل اعالم به فیفا و باز شدن پنجره نقل 

و انتقاالتی باشگاه در دست بررسی است.
مهدی رســول پناه با اعالم این خبر گفت: خدا را شــکر 
می کنم که در پایان کار سرپرستی باشگاه پرسپولیس به 
قولی که به هواداران دادم عمل کردم و پول طلب برانکو 
به صورت کامل پرداخت شــد. جــا دارد از همه اعضای 
محترم هیئت مدیره باشگاه، کارگزار پرسپولیس و همه 
کسانی که در این راستا کمک کردند تشکر کنم چرا که 
در وضعیت کنونــی و گرانی ارز خارجی تأمین این پول 

واقعاً دشوار و سخت بود.
او در ادامه افزود: در کنار مطالبات سرمربی محترم کروات، 
طلب دستیاران برانکو هم به صورت کامل پرداخت شد و 
دیگر از این ناحیه جای نگرانی وجود ندارد. ان شاءاهلل به 
زودی پنجره بسته شده نقل و انتقاالت باشگاه پرسپولیس 

هم باز خواهد شد.
رسول پناه در پایان گفت: همچنین وظیفه خودم می دانم 
به عنوان یک هوادار تیم پرسپولیس از برانکو ایوانکوویچ و 
دستیارانش هم بابت زحماتی که برای این تیم کشیدند 
قدردانــی و به خاطــر این تأخیر دو ســاله در پرداخت 
دســتمزد از آن ها عذرخواهی کنم. در خاتمه برای این 
مربی جنتلمن و با شخصیت آرزوی موفقیت و تندرستی 

دارم.

سودکالنپولها#
مشخص بود باشــگاه پرســپولیس برای فراهم کردن 
این پول کالن کار دشــواری در پیش خواهد داشــت و 
رسول پناه همواره از این مسئله به عنوان مهم ترین معضل 

باشگاه یاد می کرد. 
ظاهراً باشگاه پرسپولیس 230 هزار یورو اولیه را از دریافتی 
کارگزار اسپانسری دریافت کرد و به واقع بخشی از مطالبات 
خود از کارگزارش را پیشخور کرد تا اصطالحاً بدهی برانکو 
را زخمی کرده باشد و به FIFA ثابت کند قصد پرداخت 
پول ایوانکوویچ را دارد. با این حال چیزی افزون بر 5 برابر 

آن پول هم باید تهیه می شد تا این پرونده بسته شود.

گفته می شود باشگاه پرســپولیس برای تهیه باقیمانده 
بودجه الزم از یک بانک که اسپانســر باشگاه به حساب 
می آید یک وام 6/9 میلیارد تومانی گرفته اســت. البته 
دریافت این وام بی حســاب و کتاب نبوده است و باشگاه 

امتیاز کارت هواداری را به این بانک سپرده است.
اما داستان به همین جا ختم نمی شود چرا که باشگاه بعد 
از پرداختی اول کارگزار و این وام از اسپانســر به چیزی 
حدود 20 میلیارد تومان دیگر دست یافته که موفق شده 
تا اینجای کار پیش بیاید. گفته می شود باشگاه این مبالغ 
را از تعدادی افراد حقوقی قرض کرده و به ازای این دیون 
به آن افراد چک داده است. حاال پرسپولیس بدهی برانکو 
را تسویه کرده اما هم سود وام را باید بپردازد و هم سود 
قرض هایی که از اشخاص دریافت کرده را باید در مدتی 

مشخص پرداخت کند که طبیعتاً کار راحتی نیست.

بدهی240هزاریورویی#
بر اساس قوانین مالیاتی باشــگاه پرسپولیس باید برای 
دو ســال آخر حدود 2۴0 هزار یورو )این مبلغ تقریبی 

محاسبه شده و مبالغ دقیق از سوی اداره مالیات تعیین 
می شــود( را به اداره مالیات پرداخت می کرد که این کار 
انجام نشده است. نکته حائز اهمیت این است که برانکو 
برگه تسویه حساب مالیاتی خود را از ایران دریافت نکرده 
تا به کشور خود ارائه کند از پرداخت مالیات دستمزدش 
معاف شود. به همین خاطر اگر پرسپولیسی ها به زودی 
تکلیف بدهی مالیاتی ســرمربی سابق خود را مشخص 
نکنند، به نظر می رسد باید منتظر شکایت مجدد برانکو 

ایوانکوویچ و دستیارانش باشند.

دردسرمالیات#
با این حال پرداخت تمــام مطالبات مربی کروات، پایان 
بحران برانکو در باشــگاه پرسپولیس نیست. این باشگاه 
طی چهار سال همکاری اش با برانکو در بندی از قرارداد 
پذیرفته است که تمام مالیات این مربی و دستیارانش را 
بپردازد اما در دو سال آخر قرارداد تسویه حساب مالیاتی 
به طور کامل انجام نشده است. این یعنی برانکو ایوانکوویچ 
حاال با یک بدهی سنگین مالیاتی در ایران موجه است و 

اگر قرار باشــد همراه تیم ملی عمان به ایران سفر کند، 
امکان خروج از ایران را نخواهد داشت. 

این ممنوع الخروجی قبالً هم گریبان ســرمربی ســابق 
پرسپولیس را گرفته بود. او پس از ترک تیم ملی فوتبال 
ایران در ســال 2006 حدود 9 ســال با مشکل مالیاتی 
در ایــران مواجه بود که به همین خاطر تا پیش از قبول 
هدایت پرســپولیس به ایران سفر نکرد. حتی زمانی که 
سرمربی تیم االتفاق عربستان بود هم نتوانست همراه این 
تیم به ایران سفر کند تا اینکه در نهایت پیش از پذیرش 
هدایت پرســپولیس، مالیات قرارداد تیم ملی او از سوی 
پرســپولیس پرداخت شد تا او بتواند سرمربی سرخ های 

پایتخت شود.
بر اســاس قوانین مالیاتی بــا وجود اینکــه در قرارداد 
پرسپولیس و برانکو ذکر شده که پرداخت مالیات بر عهده 
باشگاه است اما اداره مالیات فقط حقوق گیرنده )برانکو( 
را به عنوان مودی مالیاتی می شناســد و به همین خاطر 
فشاری روی باشگاه پرســپولیس نیست که این بدهی 

مالیاتی را بپردازد. 

پرداخت کامل طلب برانکو

پنجرهپرسپولیسباقرضهایسنگینبازشد

روح اهلل باقری به سپاهان پیوست 
ورزش: روح اهلل باقری بازیکن فصل گذشته نساجی مازندران به جمع شاگردان نویدکیا 
پیوست.در حال حاضر سجاد شهباز زاده، استنلی کی روش و محسن الغسانی سه بازیکن 
سپاهان در بخش هجومی هستند که حاال روح اهلل باقری مهاجم فصول پیشین استقالل، 
شهرخودرو و نساجی مازندران نیز به آن ها اضافه شده است.  پیش از این سپاهان در فصل 
نقل و انتقاالت دانیال اسماعیلی فر و محمد نژادمهدی را در خط دفاعی به خدمت گرفته 
بود. قرارداد روح اهلل باقری با باشگاه سپاهان 2 ساله امضا شده است.البته حاال باید دید این 

مهاجم می تواند انتظارات محرم نویدکیا را در سپاهان برآورده کند یا خیر.

ترابی آماده بازی مقابل المرخیه 
ورزش: یک رســانه قطری خبر داد هافبک ایرانی العربی از کمند مصدومیت 

رها شد و آماده حضور در دیدار مقابل المرخیه است.
کانون هواداران العربی قطر خبر داد ســیبا، مهدی ترابی، مونیســا و حرباوی 
چهار بازیکن مصدوم این تیم به تمرینات گروهی برگشــتند و برای دیدار روز 
جمعه مقابل المرخیه در نیمه نهایی جام امیر قطر آماده هستند. مهدی ترابی 
هفته گذشــته در اولیــن بازی خود با پیراهن العربــی از ناحیه عضله پا دچار 

مصدومیت شد.

دوری یک ماهه کوتینیو از مستطیل سبز
 ورزش: فیلیپه کوتینیو که در جریان شکست 3 بر یک روز شنبه بارسلونا مقابل رئال 
مادرید در هفته هفتم اللیگای اســپانیا از ناحیه همســترینگ مصدوم شد، تا پیش از 
بازی های ملی در اواسط ماه نوامبر قادر به بازگشت به میادین مسابقه نیست. زمان کافی 
برای ریکاوری کوتینیو نیست که بتواند در دو بازی بعدی، برزیل را در مرحله انتخابی جام 
جهانی 2022 همراهی کند. انتظار می رود او حدود یک ماه دیگر در بازی با اتلتیکومادرید 
بتواند بارسا را همراهی کند. این هافبک برزیلی این فصل در 6 بازی برای آبی واناری ها به 

میدان رفته و ضمن به ثمر رساندن دو گل، دو پاس گل نیز داده است.

اقدام عجیب بنزما علیه وینیسیوس جونیور
ورزش: رئال مادرید سه شــنبه شب با نتیجه 2-2 در خانه مونشن گالدباخ متوقف شد 
که در جریان این بازی کریم بنزما، مهاجم فرانســوی کهکشانی ها اقدامی عجیب علیه 
هم تیمی برزیلی اش انجام داد. اکنون فیلمی منتشر شده که بنزما بین دو نیمه و در تونل 
ورزشگاه بوروسیاپارک از عملکرد وینیسیوس جونیور ابراز نارضایتی می کند. بر اساس 
ادعاهای مطرح شده، مهاجم فرانسوی در حالی که وینیسوس نزدیک اوست با خطاب 
قرار دادن هم تیمی برزیلی اش به فرالن مندی، هم تیمی فرانســوی اش می گوید: »هر 
کاری که دلش می خواهد می کند. برادر، به او پاس نده چون دارد علیه ما بازی می کند«.

سینا ســپهر: پس از هفته ها بالتکلیفی سرانجام علی 
کریمی مقصد بعدی خود را انتخاب کرد تا یک ایرانی دیگر 

به جمع بازیکنان حاضر در لیگ ستارگان قطر اضافه شود.
هافبک فصل قبل استقالل که در هفته های اخیر با ارائه 
پیشنهادهای نجومی به دنبال عقد قرارداد با استقالل و 
دیگر تیم های لیگ برتری بود، در پایان با یک حرکت 
رونالدینویی به تیم »اف سی قطر« پیوست.روزنامه استاد 
الدوحه قطر مدعی شــد که علی کریمی با تیم اف سی 
قطر به توافق رسیده است و با این تیم قرارداد امضا کرد.

بهجایبشار#
این باشــگاه قطری که دو ســهمیه بازیکن خارجی و 
آســیایی خود را هنوز مصرف نکرده اســت، پیشنهاد 
هنگفت و چشمگیر یک میلیون و 200 هزار دالری به 
کریمی ارائه کرده است. باشگاه قطر اف سی که چندی 
پیش برای عقد قرارداد با بشار رسن، هافبک عراقی تیم 

ن پرسپولیس تهران اقدام کرده بود،  کنو ا
کلید خط میانی تیمش را به 
هافبک اســتقالل داد؛ چون 
کریمی قرارداد نــدارد و به 
عنوان بازیکن آزاد محسوب 

می شود.

البته هنوز خبر رسمی این انتقال اعالم نشده است، اما 
بدون تردید علی کریمی هم در این مقطع همان کاری 
که روزبه چشــمی، مهدی ترابی، علی علیپور و علیرضا 
بیرانونــد انجام دادند را انتخاب کرد تا به این واســطه 

سرمایه ای زیاد را سرازیر حساب بانکی اش بکند.

کدامتستپزشکی؟#
اما ابهام بزرگی که در خصوص این بازیکن وجود دارد، 
مصدومیت کهنه این بازیکن اســت! آیا او از تست های 
پزشــکی تیمش به ســالمت عبور خواهد کرد؟ علی 
کریمی از مدت ها قبل با مشــکل دیسک کمر رو به رو 
بود و همین امر تا به امروز باعث شد او در لیگی به جز 
لیگ ایران موفق به بازی نشود، اما حاال مشخص نیست 
چگونه و چطور این بازیکن راهی لیگ قطر شده است؟

با این وجود مدیران استقالل مدعی اند اگر ماجرای حضور 
این بازیکن در ترکیب تیم قطری صحت داشــته باشد، 
آن ها چیزی را از دست ندادند چون اگر رقم پیشنهادی 
خیره کننده علی کریمی را قبول می کردند با دست خود 

استقالل را وارد یک جنجال و حاشیه بزرگ می کردند!

پیشنهاد17میلیاردیبهاستقالل#
یکی از اعضــای هیئت مدیره اســتقالل در واکنش به 
ماجرای پیوســتن علی کریمی به تیم قطری می گوید: 
ان شاءهلل موفق و پیروز باشد، اما قطعاً بازیکنی که خواستار 
یک رقم نجومی از باشگاه استقالل بود نمی توانست به 
عنوان یک یار کمکی به استقالل خدمت کند. ما هرگز 
نمی توانیم به بازیکن رقمی حدود 17 میلیارد تومان 
بدهیم در صورتی که بازیکن ستاره تیم ما قراردادش 
۴ میلیارد تومان است. اگر ما به بازیکنی 17 میلیارد 
بدهیم آیا می توانیم فردا در چشــم مسعود ریگی 
نگاه کنیم، ما که نباید با دست خودمان تیم را به 
هم بریزیم، ان شاءهلل که انتخاب علی کریمی درست 
باشد، اما ما هم در استقالل قواعد و مقررات خود 

را داریم.

جانشینکریمیکیست؟#
حاال اســتقالل که در نگه داشتن کریمی 
نــاکام مانده باید دید آیا بازیکن جدیدی 
را به جای او به خدمت خواهد گرفت یا 
خیر. هرچند که با حضور نفرات پرتعداد 
در خط هافبک شاید نیازی به جذب 
بازیکن جدید نباشد و فکری با نفرات 
کنونی تیمش را راهی لیگ بیســتم 

کند.

ورزش: رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: هیچ مربی یا 
بازیکنی برای دریافت طلب خود از باشگاه ها شکایتی به 

کمیته انضباطی نکرده است.
رامین طباطبایی درباره اینکه گفته می شود برخی تیم ها 
قرارداد فصل گذشته خود با بازیکنان و مربیان را تسویه 
نکرده اند، اظهار کرد: در مورد بدهی هایی که به فدراسیون 
مربوط می شود، ما سعی کردیم با قسط بندی یا دریافت 
چک از تیم ها، این فرصــت را فراهم کنیم که آن ها بار 
دیگر در لیگ برتر باشند، اما در خصوص بدهی باشگاه ها 
به بازیکنان یا مربیان شکایتی را دریافت نکردیم و موردی 

نبوده است.
وی ادامه داد: وقتی هیچ موردی وجود نداشته ما چطور 
می توانیم بدانیم که تیمی به بازیکنش بدهکار است یا 

خیر. باید شکایتی باشد تا رسیدگی شود.

ورودخارجیها#
رئیس فدراســیون بســکتبال در مورد حضور پرتعداد 
بازیکنان خارجــی در این فصل گفت: این اتفاق خیلی 
خوبی اســت و ســطح لیگ ما را باالتر می برد و کمک 
می کند بازیکنان جوان تر پخته شــوند. من یادم می آید 
در اوایل دهه 80 بازیکنان خوبی وارد لیگ ایران شدند و 

موجب توسعه لیگ شدند.
وی ادامه داد: با شرایط فعلی ما هم دلمان برای تماشای 
بازی ها تنگ شده و دوست داریم لیگ زودتر آغاز شود و 

امیدواریم لیگ خوبی را شاهد باشیم.

تیمملیدرراهکاپآسیا#
طباطبایی در مورد وضعیت تیــم ملی برای حضور در 

انتخابی کاپ آسیا گفت:  همان طور که قبالً گفتیم اردو از 
23  آبان آغاز می شود و بچه ها پس از 10 روز تمرین، روز 

چهارم آذر راهی قطر خواهند شد.
او دربــاره برنامه هــای تیم ملی بســکتبال بیان کرد: 
برنامه های خوبی را ترتیب داده بودیم که ویروس کرونا 
همه آن ها را به هم زد. اسپانیایی ها قصد داشتند که پیش 
از برگزاری رقابت های المپیک توکیو ما به آنجا برویم و 
تیم هایمان دیدار تدارکاتی برگزار کنند  همچنین تیم 
ونزوئال هم می خواســت به اسپانیا بیاید که در آنجا با ما 
مسابقه بدهد. ژاپن هم برای 10 روز مانده به المپیک از ما 
دعوت کرده بود که با آن ها مسابقه دوستانه برگزار کنیم، 

اما همه برنامه های ما به تعویق افتاده است.
گفتی است جلســه هماهنگی فصل جدید رقابت های 
بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با حضور نمایندگان 
تیم هــای متقاضی حضــور در این رقابت هــا برگزار و 

گروه بندی و نحوه برگزاری دیدارها مشخص شد.
بدین ترتیب گروه بندی لیگ برتر بسکتبال با 16 تیم به 

ترتیب زیر انجام شد:
گروه الف: شهرداری گرگان، نفت آبادان، آویژه صنعت 
مشهد، اکسون تهران، رعد پدافند هوایی مشهد، شورا و 

شهرداری قزوین، آفتاب زاگرس اهواز، مس رفسنجان
گــروه ب: شــیمیدر قم، مهــرام تهران، شــهرداری 
بندرعباس، ذوب آهن اصفهان، مس کرمان، کوچین آمل 

)جوانان 2020(، آینده سازان تهران، نیروی زمینی
تیم های شــرکت کننده در لیگ برتر بســکتبال از 15 
آبــان ماه دیدارهای مقدماتی خود را به صورت متمرکز 
در تهران برگزار می کنند و بعد از آن هر هشت تیم حاضر 

در هر گروه وارد مرحله پلی آف می شوند.

با 36 میلیارد تومان

علی کریمی جای بشار را  در قطر گرفت
رئیس فدراسیون در آستانه شروع لیگ عنوان کرد

هیچ شکایت بسکتبالی به کمیته انضباطی نرسیده است

گزارش کوتاه

مسجدی: باید وضعیت مبتالیان به کرونا را 
بسنجیم

 احتمال تعویق دوباره 
مسابقات لیگ برتر بیستم

ورزش: احتمال تعویق دوباره شروع مسابقات لیگ برتر بیستم 
وجود دارد و این مسئله تا روزهای بعد مشخص می شود.

با اینکه قرار بود رقابت های لیگ بیستم از تاریخ 10 آبان ماه 
شروع شود اما ستاد مبارزه با کرونا در ورزش، با توجه به شیوع 
گسترده کرونا تصمیم گرفت مسابقات را از 16 آبان ماه شروع 
کنند. این تصمیم نیز نهایی شد و سازمان لیگ برنامه جدید 

را اعالم کرد.
حاال اما شــایعاتی درباره تعویق دوباره مسابقات فوتبال در 
کشور وجود دارد. محمداسد مسجدی، سرپرست فدراسیون 
پزشــکی ورزشی در این خصوص گفته اســت: »با در نظر 
گرفتــن همه جوانب به فدراســیون فوتبــال اعالم کردیم 
می توانند از شــانزدهم آبان لیگ برتر بیستم را آغاز کنند و 
قطعاً فدراســیون فوتبال هم بهترین برنامه ریزی را در این 

خصوص انجام خواهد داد«.
وی افزود: »درباره تعویق دوباره مســابقات چیزی مشخص 
نیســت. با توجه به اینکه ارزیابی های ما روز به روز است باید 
ببینیم در ادامه، وضعیت مبتالیان به کرونا و همین طور تعداد 
فوتی ها سیر نزولی خواهد داشت یا خیر. احتمال هر چیزی 
وجود دارد اما در شرایط فعلی، لیگ برتر فوتبال می تواند در 

همان تاریخ اعالم شده برگزار شود«.
باید منتظر مانــد و دید در روزهــای آینده چه تصمیماتی 
درباره ادامه لیگ گرفته می شــود؛ مسئله مهم این است که 
اکثر باشگاه ها مخالف تعویق مسابقات هستند و باید دید نظر 

مسئوالن ستاد مبارزه با کرونا در ورزش در این باره چیست.

سینا حسینی: کمیته اخالق فدراسیون فوتبال با ابالغ حکم 
محرومیت سعید آذری، مدیرعامل فوالد خوزستان را به واسطه 
اظهارات تند و غیر منتظره اش علیه مدیریت فدراسیون فوتبال 
از هرگونه فعالیت فوتبالی محــروم کرد. در اینکه محرومیت 
سعید آذری بر اساس استناد به مواد قانونی صورت گرفته یا خیر 
باید کارشناسان حقوقی در این ارتباط توضیح دهند، اما درباره 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال این پرسش وجود دارد که چرا 
به صورت گزینشی در ارتباط با پرونده های موجود در فوتبال 

اقدام به صدور رأی می کنند؟

پروندهسناتوربلژیکی#
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال بر خالف برخی پرونده ها که 
خیلــی زود در ارتباط با آن ها اقدام به صــدور رأی می کنند، 
در خصــوص برخی پرونده ها کامالً منفعل عمل کردند و هیچ 
عالقه ای نســبت به پیگیری آن ندارند، یکی از این پرونده ها، 
پرونده بحث برانگیز و جنجال ساز حضور مارک ویلموتس در 
فدراسیون فوتبال است. با وجود اینکه عالم و آدم در ارتباط این 
پرونده اظهارنظر کردند و مدعی شــدند فسادی بزرگی در این 
زمینــه و انتقال صورت گرفته و ضربه بزرگی به پیکره فوتبال 
ایران وارد شده است، اما این کمیته در اوج ناباوری در این ارتباط 
اظهارنظر هم نکرد تا مشخص شود این کمیته کامالً فرمایشی و 

فرمالیته رفتار می کنند.

جوالندالالن#
دیگر پرونده ای کــه انتظار می رفت کمیته اخالق بدون فوت 

وقت درباره آن ورود پیدا کند، ماجرای فعالیت بی حد و وصف 
دالالن در حوزه فوتبال است به شکلی که الیه های پنهان این 
سیســتم امروز در میان مدیران، سرپرستان و بازیکنان کاماًل 
مشاهده می شود و دیگر کسی منکر فعالیت منفعت طلبانه این 
جریان شوم در فوتبال نیست اما کمیته اخالق بدون توجه به 
این مسئله به سادگی از کنار این پرونده عبور کرد تا مشخص 
شود با وجود شعار فساد ستیزی مسئوالن فوتبال هیچ کسی 
نســبت به پرونده داللی حساس نیست وگرنه حداقل کمیته 

اخالق نسبت به این موضوع واکنش نشان می داد.

جنجالآبیها#
موضوع دیگری که کمیته اخالق فدراســیون فوتبال به رکن 
قضایی فوتبال ایران می توانست به آن ورود پیدا کند، ماجرای 
درگیری شبانه اســتقاللی ها پس از بازگشت از مشهد پس 
از فینال جام جذفی بود که در حضور چشــم ده ها شهروند 
هماننــد گالدیاتورها به جان هــواداران مخالف خود افتادند 
و با چک و مشــت از آن ها پذیرایی کردند اما کمیته اخالق 
فدراسیون فوتبال هیچ واکنشی نسبت به این پرونده نداشت.

پاپاراتزیها#
پرونده دیگری که کمیته اخالق هیچ گونه ورودی به آن 
نداشــت، ماجرای فایل تصویری متعلق به رئیس هیئت 
مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشــگاه پرسپولیس بود، 
در شــرایطی که انتظار می رفت مسئوالن کمیته اخالق 
پس از اظهارات رسول پناه حداقل برای حفظ ظاهر وی 

را بــه کمیته اخالق احضار کنند، 
نه تنهــا این اتفاق رخ نداد، بلکه 
وی بدون هیچ دردسری و 
حتی توبیخی به فعالیت 
خــود در این باشــگاه 

شــی  ز ر و

داد  ادامــه 
تا مشــخص شود تنها 
پرونده هــای منجــر به 
که  می شود  رأی  صدور 
نباشند،  شــده  سفارش 
در غیــر ایــن صــورت 
پرونده های  بدون شــک 
مورد  قطعاً  برانگیز  بحث 
اخالق  کمیته  بی توجهی 
فدراســیون فوتبــال قرار 
می گیــرد تــا متخلفان و 
ســایه  زیر  گریزان  قانون 
امن این کمیته قرار داشته 

باشند.

امیرمحمد سلطان پور: در همان ابتدا باید تأکید کرد که 15 
سال مالکیت بارسلونا بر فوتبال اروپا یک اتفاق موقت بود. جایی 
که از فصل 200۴/05 تا 2018/19 آن ها چهار قهرمانی در اروپا، 
10 قهرمانی در اللیگا و 6 جام حذفی را بدست آوردند. بارسلونا 
در یک نسل از فوتبال تعیین کننده بود و شاید چهره این ورزش 
را تغییــر داد، اما این دوره مخالف و در تناقض با بخش بزرگی از 

تاریخ این باشگاه است.

شروعدوبارهبیجامی؟#
به جز یک دوره چهار ســاله دیگر در ابتدای دهه 90میالدی که 
یوهان کرویف ســرمربی آبی و اناری پوشان بود، تاریخ بارسلونا 
ترکیبی از اتفاقات ناخوشایند و پر از باروت آماده به انفجار است. 
حتی همین کرویف زمانی که به عنوان بازیکن در بارسلونا بازی 
می کرد در مدت پنج سال تنها یک بار قهرمان اللیگا شده بود و 
بعد از آن تا زمانی که این اسطوره هلندی در سال 1988 سرمربی 
کاتاالن ها شــد، این تیم در تاریخ خود تنها 10 قهرمانی اللیگا 
داشت و هیچ بار قهرمان اروپا نشده بود. بعد از شروع بلندپروازانه 
دهه 90، بارسلونا در اواسط دهه 2000 دوباره اوج گرفت و ابتدا 
به همراه فرانک رایکارد و سپس گواردیوال قهرمانی های متعددی 
را بدســت آورد و سپس با چند ســرمربی دیگر آخرین موج از 
قدرت نمایــی خود را تجربه کرد. فصل گذشــته اولین فصل از 

2003/0۴ بود که بارسلونا هیچ موفقیتی از لحاظ جام نداشت.

استعفاییبهخاطرهمهچیز#
روز سه شنبه جوزپ ماریو بارتامئو مدیرعامل بارسلونا به همراه 
تمامی اعضای هیئت مدیره باشــگاه استعفا کردند تا به صورت 
رسمی پایانی بر دوره موفقیت آمیز بارسلونا باشد. باخت خانگی 
3-1 در ال کالسیکو مقابل رئال مادرید آخرین تیر به پیکره این 
تیم بود. این دومین باخت پیاپی آبی و اناری پوشــان و سومین 
بازی بدون پیروزی آن ها بود که موجب شــد به رتبه دوازدهم 

جدول اللیگا ســقوط کنند، البته با اینکه دو بازی کمتر نسبت 
به دیگر تیم ها دارند. اما این اســتعفا به خاطر این باخت ها نبود، 
به خاطر همه چیز بود. زمان بازگشــت بارسلونا به دوران اصلی 
بی  ثبات و پر مشکل خود بعد از یک دهه و نیم موفقیت را می توان 
در شب شکست 8-2 مقابل بایرن مونیخ در فصل گذشته لیگ 
قهرمانان اروپا و البته تالش لیونل مســی برای خروج از باشگاه 
لقب داد. بارتامئو به مدت هفت سال رئیس بارسلونا بود. او اولین 
بار به عنوان دبیر باشــگاه در زمان خوآن الپورتا به روی کار آمد 
زمانی که بارسلونا اوج گیری خود را شروع کرد و در زمان ریاست 

ســاندرو راسل پیشرفت چشمگیری داشت و سال 201۴ وقتی 
که راســل به خاطر بحران انتقال نیمار به تیم مجبور به استعفا 
شد، ریاست را به دســت گرفت. او یک رئیس اتفاقی بود اما در 
2015 این سمت را به شکلی قطعی دست گرفت. دوران ریاست 
او تابستان آینده به اتمام می رسید اما فشارها برای استعفای او هر 
روز افزایش می یافت. وی قول این را داده بود که در بهار انتخاب 
جدید را برگزار خواهد کرد، اما این برای مخالفانش کافی نبود. به 
همین دلیل رأی عدم اعتماد به او داده شد، اتفاقی که بارتامئو در 
ابتدا تالش داشت آن را به خاطر همه گیری ویروس کرونا از مجوز 

بیندازد، اما دولت محلی تالشش را قبول نکرد.

فراموشکردنتیماصلی#
سرنوشت بارتامئو همان زمانی به پایان رسیده بود که لیونل مسی 
در مصاحبــه خود وی را به فقدان بینش و عدم صالحیت متهم 
کرد. مسی در این مصاحبه تأکید کرد به این دلیل مجبور است در 
بارسلونا بماند چون باشگاه به بندهای قرارداد او احترام نگذاشته 
است. مسی دیگر طاقتش از شکل مدیریت ضعیف باشگاه و هزینه 
اشتباه صدها میلیون یورو روی بازیکنانی که چاره تیم نبودند، طاق 
شده بود. مسی از شکل رفتن نیمار نیز عصبانی بود و همین طور 
تکیه شدید باشگاه بر او و دیگر کهنه کارها و همین طور حضور 
6 سرمربی بر روی نیمکت از زمانی که گواردیوال در سال 2012 
تیم را ترک کرد او را آزار می داد. بارسلونا با این مدیریت هر فصل 
پیرتر، ضعیف تر و آسیب پذیر تر می شد. در این میان بارتامئو به 
شــدت تالش داشت تا از جنبه های اقتصادی موفق شود. او این 
رؤیا را داشت تا اولین تیم ورزشی باشد که یک میلیارد یورو درآمد 
ساالنه کسب می کند. وی به شدت خود را درگیر مسائلی مانند 
بازســازی نوکمپ، توسعه مناطق اطراف ورزشگاه و نوآوری های 

دیجیتال کرد تا تیم اصلی را فراموش کند.
البتــه نباید فراموش کنیم که این تغییر مدیریت نیز حداقل در 
کوتاه مدت ثبات را به بارسا بر نخواهد گرداند. در ماه های پیش رو 
انتخاب ریاست جدید باشگاه برگزار می شود و مدیرعامل جدید 
به احتمال بسیار زیاد سرمربی تازه ای را انتخاب خواهد کرد که 
پایان کار رونالد کومان در تیم است؛ البته اگر نتایج ضعیف تا قبل 
از آن باعث اخراجش نشود. چون این مرد هلندی آنچنان محبوب 
ترکیب به خصوص مسی هم نیست، بعد از آنکه در اولین رویارویی 
با یکدیگر به ستاره آرژانتینی گفته بود که دیگر وی شامل الطاف 
خاص نخواهد شد. با اینکه تعویض مدیریت الزم بود اما بارسلونا 
احتماالً به دوران ســخت گذشته خود بر می گردد و غول بزرگ 

فوتبال برای مدتی به خواب خواهد رفت.

فوق ستاره پرتغالی یوونتوس در توییتر خود از حال خوب 
این روزهای خود گفت اما نتوانست عصبانیتش در از دست 
دادن بازی دیشب مقابل بارسلونا را کنترل کند. در حالی 
که دو شب پیش شایعاتی درباره منفی شدن آخرین تست 
کرونای کریستیانو رونالدو مطرح شد، خود او نیز در توییتی 
با ظاهر جدیدش از حال خوب و سالمش خبر داد، اما بعد 
از مثبت شدن آزمایشش، در یک کامنت زیر همین توییت 

با عصبانیت تست پی سی آر را چرند لقب داد!

ستاره فرانسوی منچستریونایتد از شوخی جالب هم تیمی اش 
با او در اســتوری اینســتاگرامش پرده برداشــت. در حاشیه 
تمرینات دیروز شــیاطین سرخ، جســی لینگارد هم تیمی و 
دوســت صمیمی پل پوگبا شــروع به تقلید شکل راه رفتن و 
حرف زدن پل پوگبا کرد و ســتاره فرانســوی هم از همه این 
صحنه ها فیلم برداری می کرد. لینگارد به قدری شــبیه پوگبا 
رفتار می کرد که این بازیکن موقع فیلم برداری نمی توانســت 

جلوخنده خود را بگیرد!

پل پوگباکریستیانو   رونالدو
خرید جدید لیورپول بعد از رســاندن باشگاهش به یک 
رکورد جالب توجه در توییتی به آن واکنش نشــان داد. 
لیورپول در دیدار دوم خود در لیگ قهرمانان باشگاه های 
اروپا، موفق شد با نتیجه 2-0 میتیلند دانمارک را شکست 
دهد. گل اول قرمزها در این مسابقه را دیگو جوتا در دقیقه 
55 به ثمر رساند؛ گلی که 10هزارمین گل تاریخ باشگاه 
لیورپول در رقابت های مختلف بود. جوتا در توییتش نوشته 

که لحظه بزرگی برای او بوده است.

صفحه رســمی کمیته ملی المپیک، با انتشــار روزشمار آغاز 
رقابت های المپیک 2021 توکیو، از باز شدن یکی از اصلی ترین 
مجموعه های ورزشی این مسابقات خبر داد. اینستاگرام المپیک 
با انتشار عکسی از مجموعه ورزشی آبی دهکده المپیک توکیو، 
تأکید کرد که کار بازسازی و افتتاح مجدد این مجموعه کاماًل 
به اتمام رسیده و کسانی که مشتاق بازی های جذاب المپیک 
هســتند، 268 روز دیگر باید برای شروع مسابقات که به دلیل 

شیوع کرونا یک سال به تعویق افتاد، صبر کنند.

المپیکدیگو جوتا

سؤال مهم در جامعه فوتبال ایران

سکوت کمیته اخالق در مورد ویلموتس،دالل ها و گالدیاتورها

ضد  حمله

احتمال جدایی ویسی از پیکان
ورزش: عبداهلل ویسی بیش از یک ماه است که در تمرینات پیکان حضور 
پیدا می کند، اما مدیریت این باشگاه هنوز قراردادی با وی امضا نکرده است. 
ویســی با دلخوری از این وضعیت تصمیم گرفت از روز سه شنبه تمرینات 
تیمش را تحریم کند تا منتظر اقدام مدیریت باشگاه پیکان بماند. سرمربی 
پیکان در مورد دســتمزد دستیارانش و همچنین جذب چند بازیکن هم 
بــا محمدی اختالف نظر دارد و احتمال اینکه در نهایت تصمیم به جدایی 

بگیرد، زیاد است. 

شماره 7 محبوب با استقالل استارت زد
ورزش: شــیخ دیاباته مهاجم مالیایی استقالل بار دیگر کارش را با 
این تیم از ســر گرفت. شــماره 7 محبوب استقالل دیروز به محل 
تمرین تیمش رفت و رسماً برای لیگ بیستم کارش را استارت زد. 
دیاباتــه کــه بعــد از دیدارهــای لیــگ قهرمانــان آســیا بــه 
اســتراحت پرداخــت و تمرینــی نداشــته از نظــر بدنــی کمی 
عقــب تر از ســایر بازیکنان اســت، بــه همین خاطــر به صورت 
 اختصاصــی تمریناتــش را آغــاز کــرد تــا خــود را به ســایر 

نفرات برساند.

 3 بازیکن ایرانی 
نامزد کسب عنوان لژیونر برتر هفته آسیا

ورزش: سایت کنفدراسیون فوتبال نام سه بازیکن ایرانی را جزو کاندیداهای 
کسب عنوان بهترین لژیونر هفته قرار داد. سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا با اشاره به ادامه درخشش فوتبالیست های آسیایی در لیگ های اروپایی 
و ...، اقدام به معرفی 10 بازیکن از هشــت کشور مختلف آسیایی کرد که 
عملکرد درخشــانی در هفته اخیر و بین تاریخ های 21 اکتبر تا 27 اکتبر 
)30 مهر تا 6 آبان( در تیم های خود داشــته اند. در این بین نام سه بازیکن 
ایرانی یعنی سعید عزت اللهی، کریم انصاری فرد و اللهیار صیادمنش به چشم 

می خورد.

آزمون به کرونا مبتال نشده است
ورزش: با اعالم رسانه های روسی سردار آزمون دچار ورم لوزه شده و کرونا 
ندارد. به نقل از SID، سردار آزمون مهاجم تیم فوتبال ایران در بازی اخیر 
تیمش غایب بود و به گمان اینکه او دچار کرونا شده قرنطینه شد.  با این 
حال بعد از مداوا مشــخص شد که سردار آزمون دچار ورم لوزه شده است 

و کرونا ندارد. 

دلیل قهر مهاجم استقالل مشخص شد
ورزش: امیرارسالن مطهری، مهاجم تیم استقالل تهران در بازی دوستانه 
آبی پوشان مقابل شــهرداری آستارا غیبت داشت. مهاجم آبی پوشان که 
به دلیل مشکل مسکن خود مدتی است با مدیران باشگاه گفت وگو کرده 
است با گذشت زمان زیادی از ارائه درخواستش هنوز این مشکل برطرف 
نشده است. مطهری به همین دلیل در تمرین روز گذشته حضور نداشت و 

مشخص نیست که باشگاه چه زمانی این مسئله را برطرف می کند.

انصاری فرد رودرروی جیمی واردی و دوستان
ورزش: تیم آاک آتن که کریم انصاری فرد مهاجم ملی پوش ایرانی را در 
خدمت دارد امشب در رقابت های لیگ اروپا به مصاف لستر سیتی انگلستان 

می رود.
جدال امشــب آاک و لستر اولین دیداری است که این دو تیم باهم برگزار 
می کنند. آاک در حالی به این مسابقه می آید که در 12 بازی خانگی اخیر 
خود در رقابت های مهم اروپایی بردی به دســت نیاورده است در حالی که 
لستر در سه بازی اخیر خارج از خانه خود در رقابت های اروپایی  شکست 

خورده است.

بازگشت انصاری به فوتبال از دی ماه
ورزش: پزشک معالج محمد انصاری گفت: این بازیکن از دو ماه و نیم دیگر 
مشــکلی برای بازی کردن ندارد. سهراب کیهانی در گفت و گو با فارس، 
درباره آخرین وضعیت محمد انصاری اظهار کرد: انصاری پس از پارگی رباط 
صلیبی و مینیسک حدود سه ماه و نیم قبل عمل جراحی انجام داد و فکر 
می کنم تا دو ماه و نیم دیگر صد در صد برای بازی آماده می شود.  وی افزود: 
این بازیکن در حال حاضر وضعیت خیلی خوبی دارد و اوایل دی با گذشت 6 

ماه از انجام دادن عمل جراحی مشکل خاصی برای بازی ندارد. 

اساسنامه فدراسیون فوتبال سرانجام تأیید شد
ورزش: یــک منبع آگاه خبر داد درنهایت فدراســیون فوتبال با رفع 
موانع، توانســته تأییدیه نهایی اساســنامه فدراسیون را از فیفا بگیرد 
و روز هشــتم آذرماه هم از سوی فدراســیون برای ارائه اساسنامه به 
اعضای مجمع فدراســیون فوتبال انتخاب شده است. همین طور گفته 
می شود انتخابات فدراســیون فوتبال که قرار بود در روزهای واپسین 
ســال 1398 برگزار شــود، قرار اســت در تاریخ 10 تا 12 بهمن ماه 
1399 و بــا چیزی نزدیک به یک ســال تأخیر برنامه ریزی شــود تا 
فدراســیون فوتبال ایران پس از تاج و دوران حضورش، تا حدودی به 

ثبات و آرامش برسد.

استقالل، طلب جپاروف را پرداخت کرد
ورزش: طلــب 93 هــزارو 500 دالری ســرور جپاروف از اســتقالل به 
حساب او واریز شد. خبر خوب برای هواداران استقالل این است که طلب 
93هزارو500 دالری سرور جپاروف دیروز به حساب او واریز شده است. بر 
این اساس آبی ها با هافبک ازبکستانی سابق خود تسویه حساب کردند و از 
جانب او نیز خطری باشگاه استقالل را تهدید نمی کند. استقاللی ها اکنون 
درصدد هســتند تا باقیمانده طلب شفر را به حسابش واریز کنند و البته 
بدهی حدود 100 هزار دالری باشــگاه پاختاکور را بدهند تا پنجره نقل و 

انتقاالتی شان باز شود.

منهای فوتبال

لیگ اروپا
میالن-اسپارتاپراگ

 پنجشنبه 8 آبان - 21:25 از شبکه ورزش
لیگ اروپا

سوسیداد-ناپولی
 پنجشنبه 8 آبان - 23:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

دبیر در جمع نمایندگان مجلس 
ورزش: رئیس فدراســیون کشتی در جلســه ای که با محمدمهدی 
فروردین، رئیس فراکســیون ورزش و همکارانش برگزار کرد، گزارش 
کاملی از مشکالت کشتی کشور از جمله موارد مالی، برپایی اردوهای 
تیم هــای ملی در شــرایط قرنطینه، برگزاری مســابقات و تمرینات 
و همچنین نحوه آماده ســازی تیم های ملی برای حضور در المپیک 
توکیو را داد. دبیر با اشاره به اینکه کشتی به عنوان پرافتخارترین رشته 
ورزشــی این کشور و ورزش ملی همواره در میادین المپیک، جهانی و 
بازی های آسیایی پرچم مقدس ایران اسالمی را به اهتزاز درآورده است 
از نمایندگان حاضر در جلسه خواست تا نهایت تالش خود را به جهت 

حل مشکالت این رشته ملی، مذهبی و سنتی به عمل آورند.

تفتیان در صنعت مد!
ورزش:حسن تفتیان که در ســال های اخیر با فاصله رکورددار دوی 
سرعت ایران بوده و در ماده 100 متر برای دومین دوره سهمیه المپیک 
را هم کســب کرده، این روزها حســابی از بی توجهی مسئوالن به او و 
کمبود امکانات گالیه دارد. سریع ترین مرد ایران که اردویی را با هزینه 
شــخصی در فرانسه برپا کرده بود، در روزهایی که خیلی تمریناتش را 
جدی و ســنگین دنبال نمی  کند، وارد صنعت مد هم شده و به عنوان 

مدل برخی از برندها در حوزه پوشاک مردانه فعالیت می کند. 

 جواب منفی پلنگ جویبار
 برای بازگشت به تیم ملی

ورزش: رضا یزدانی که به خاطر مصدومیت های متوالی چند سالی از 
کشتی دور شده بود، سال گذشته برای رقابت جهانی نورسلطان استارت 

زد، اما نزدیک به اعزام بار دیگر با مشکل مصدومیت مواجه شد.
پلنگ جویبار که حاال با توجه به سن و سال خود نمی تواند مثل گذشته 
در تمام طول سال تمرینات سنگین انجام دهد و آماده باشد، در لیگ 
برتر کشتی سال 99 به عنوان سرمربی تیم استقالل فعالیت می کند. 
البته او قراردادش را به عنوان کشتی گیر ثبت کرده و امکان دارد در دور 
برگشت لیگ روی تشک برود. گویا رضا یزدانی با کادرفنی صحبت کرده 
و گفته برای حضور در رقابت های جهانی برنامه ای ندارد و می خواهد 
خودش را برای شــرکت در المپیک توکیو آماده کند. باید دید پلنگ 
جویبار می تواند در 35 سالگی بار دیگر طعم حضور در المپیک را بچشد؛ 
اگرچه با رقبایی همچون محمدیان، گلیج و شعبانی در 97 کیلوگرم این 

اتفاق چندان راحت هم نخواهد بود.

کمانداران از شنبه در اردو 
ورزش:اردوی تیرانــدازی با کمان در بخش خانم ها و در ماده ریکرو و 
کامپوند با نفرات کامل از روز شنبه در تهران برگزار خواهد شد. در بخش 
مردان نیز نفراتی که ساکن استان تهران و استان البرز هستند در اردو 
شــرکت خواهند کرد. مشکل خوابگاه تیم دختران با تدبیر فدراسیون 
حل شده است و برای همین این اردو با نفرات کامل برگزار خواهد شد.
نفرات دعوت شده در ماده کامپوند: محمدصالح پالیزبان، آرمین 
پاکزاد، کیارش فرزان، آرزو طاهریان، شیرین ریحانی، گیسا بایبوردی، 

فاطمه عزیزی
نفرات دعوت شده در ماده ریکرو: پارمیدا قاسمی، رویا نوریان، شیوا 

شجاع مهر، سوگند رحمانی، میالد وزیری، محمد صادق کبودانی

اعتراض به قراردادهای ناچیز در لیگ تکواندو
ورزش: در حالی که تعداد زیادی از ورزشکاران رشته المپیکی تکواندو با 
وجود مشکالت اقتصادی چشم به قراردادهای مالی در فصل جدید لیگ 
تکواندو داشتند، اما در عمل با پیشنهادهای ناچیز مسئوالن تیم های 
مختلف روبه رو شــدند، اتفاقی که باعث گالیه و ناراحتی آن ها شده و 
معترض به اجحاف در حق ورزشــکاران این رشته المپیکی مدال آور 
هســتند. بنا بر اظهارات تعدادی از ورزشــکاران حاضر در لیگ، مبلغ 
قرارداد معدود چهره های شاخص تیم ملی تکواندوی ایران که قرار است 
ســال آینده برای ورزش ایران در المپیک توکیو افتخارآفرینی کنند، 
فقــط رقمی در حدود 100 میلیون تومان اســت. این رقم برای دیگر 
تکواندوکاران بر اساس ســطح کیفی و مدال آوری آنان متفاوت است 
تا جایی که به رقم های بســیار پایین می رســد.از سوی دیگر بحث بر 
ســر پاداش ها و انتقادهای وارد شده نسبت به احتساب سکه به مبلغ 
2 میلیون تومان باعث گالیه ورزشکاران رشته های المپیکی شده است.

قهرمان دوی 100 متر جهان، المپیک را از دست داد
ورزش: کریستین کلمن قهرمان 100 متر جهان به دلیل عدم ارسال 
فرم زمانی مکانی وادا موســوم به whereabouts و کسب سه اخطار از 
سوی واحد رسیدگی به دوپینگ فدراسیون جهانی )AIU( به مدت دو 
سال از حضور در تمام میادین ورزشی محروم شد و بازی های المپیک 

توکیو 2021 را نیز از دست داد. 
واحد رسیدگی به دوپینگ فدراسیون جهانی پس از صادر شدن این رأی 
گفت: »متأسفیم اما گمان می کنیم که هیچ میانجیگری یا مذاکره ای 
منجر به کاهش محرومیت این دونده نخواهد شد.« این واحد اضافه کرد: 
»در تست هایی که از این دونده گرفته شد نشانه ای از استفاده از داروهای 
ممنوعه دیده نشده است«. بدین ترتیب، قهرمان دوی 100 متر جهان 

بزرگ ترین غایب بازی های المپیک 2021 خواهد بود.

برنامه هفته اول و دوم لیگ برتر بسکتبال 
اعالم شد

ورزش: طبق اعالم روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، کمیته داوران و 
مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه هفته اول لیگ برتر بسکتبال مردان 

را اعالم کرد. 
برنامه هفته اول و دوم به شرح زیر است:

پنجشنبه 15 آبان
شهرداری گرگان - صنعت مس رفسنجان 
پاالیش نفت آبادان - آفتاب زاگرس اهواز 

جمعه 16 آبان
آفتاب زاگرس اهواز - شهرداری گرگان 

صنعت مس رفسنجان - پاالیش نفت آبادان
شنبه 17 آبان

آویژه صنعت پارسا مشهد - شورا و شهرداری قزوین 
اکسون تهران - رعد پدافند هوایی مشهد 

گروه )ب(
دوشنبه 1۹ آبان

شیمیدر قم - نیروی زمینی ا. ج. ا 
مهرام تهران - آینده سازان

»بارتامئو« باالخره  از ریاست باشگاه استعفا کرد

بارسلونا، غولی که مدتی می خوابد
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

سریال جدید شبکه دو
»از سرنوشت« اول هفته آینده روی آنتن می رود 

ســیما و ســینما: فصل سوم 
بــه  سرنوشــت«  »از  ســریال 
خردمندان  محمدرضا  کارگردانی 
و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان از 
شنبه 10 آبان  حوالی ساعت 21 

روی آنتن شبکه دوسیما می رود. 
 روابط عمومی این ســریال اعالم کرد: »از سرنوشــت« کاری از گروه فیلم 
و ســریال شبکه دو است که در ســه فصل تولید شده است؛ این سریال به 
اتفاقات و فراز و نشــیب های زندگی دو نوجوان پرورشگاهی یعنی هاشم و 
سهراب می پردازد که ایفای نقش آن ها را دارا حیایی و کیسان دیباج برعهده 
دارند. حجت اشرف زاده خواننده نماهنگ های این سریال است و امین بانی 
هم تیتراژ پایانی را می خواند. پوستر و تیزر جدید این سریال در آستانه پخش 
آن از تلویزیون منتشر می شود.  در این سریال بازیگرانی چون حسین پاکدل، 
پوریا پورسرخ، لیال بلوکات، مجید واشقانی، علیرضا آرا، علیرضا استادی، فریبا 
نادری، مائده طهماسبی، سیدمهرداد ضیایی، فاطیما بهارمست، نسیم فروغ، 
حبیب دهقان نسب، سارا والیانی، یغما یارعلی، مهدی صبایی، کامبیز منصف، 
محمد زکی زاده، فرخنده فرمانی، فریده دریامج، کریم قربانی، فاطمه شکری، 
مسعود انتظاری، مائده نجفی، مریم کاظمی، مونا کرمی، مهدیس توکلی،  دارا 
حیایی و کیسان دیباج )در نقش هاشم و سهراب( و ... نقش آفرینی می کنند.

از سرنوشت توسط محمدمحمود سلطانی، روح اهلل صدیقی و مسعود کرمی 
نوشته شده است.

زندگی »جهادگر محبوب بشاگرد« سریال می شود
سیما وســینما: قصــه زندگی 
»عبداهلل والی«، جهادگر محبوب 
بشــاگرد به ســفارش شبکه یک 

سیما ساخته می شود.
شبکه یک ســیما در جدیدترین 
سفارشات تولید خود زندگی حاج 

عبداهلل والی، جهادگر محبوب منطقه محروم بشاگرد را در دستور کار خود 
دارد. بنا بر این گزارش، نگارش فیلم نامه این ســریال را حسین تراب نژاد در 
دستور کار دارد و سایر عوامل آن هنوز مشخص نشده اند. عبداهلل والی در سال 
۶0 به اتفاق چند تن از همکاران طی مأموریتی از سوی نماینده ولی فقیه و 
سرپرستی کمیته امداد امام خمینی)ره( برای محرومیت زدایی به هرمزگان 
رفت و سال ها در نقاط فقیرنشین آنجا خدمات بسیار ارزنده ای انجام داد. وی 
شهری به نام خمینی شهر را برای مرکزیت بخشیدن به فعالیت های امدادی و 

عمرانی تأسیس کرد که امروزه مرکز بشاگرد است.

یک فیلم کوتاه ایرانی برگزیده جشنواره بین المللی در روسیه  
درخشش »زحل« در »لمپا«

سیما وسینما: فیلم کوتاه داستانی 
»زحــل« به کارگردانی نســرین 
ایران   محمدپــور تنها نماینــده 
توانست در جشــنواره بین المللی 
فیلــم لمپــا lampa( 2020( در 
رقابت با 847 اثر از 93 کشــور در 

بخش »تمرکز ویژه« به عنوان اثر منتخب شناخته شود.
طبق نتایج نهایی ارزیابی رقابتی این جشــنواره در سال 2020 سرانجام 4۶ 
اثر از 13 کشور در فهرست فیلم کوتاه قرار گرفتند که روسیه، فرانسه، چین، 
اندونزی، هند، انگلیس، استرالیا، برزیل، ایران، آلمان، اسپانیا، ایاالت متحده 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در میان آن ها بودند و فیلم داستانی زحل توانست 

حائز عنوان برتر شود.
 این جشــنواره هفت سال است در کشور  روســیه و با رویکرد اجتماعی و 
پرداختن به مسائلی نظیر نابرابری، نحوه شکل گیری ارزش های مردم، انگیزه 

آن ها برای حل مشکالت اجتماعی و ... برگزار می شود .
گفتنی اســت؛  این فیلم پیش از این در جشنواره های معتبر دیگر داخلی و 
خارجی توانسته بود افتخاراتی را کسب کند.   منتخب بخش ویژه جشنواره 
فیلم  بین المللــی positively different یونان، جایــزه ویژه هیئت داوران 
جشنواره تدبیر و امید، لوح تقدیر بهترین کارگردانی از جشنواره بین المللی 
فیلم رشد، نامزدی بهترین کارگردانی در بخش دانشجویی  جشنواره فیلم 
ســالمت، نامزدی بهترین کارگردانی در بخش ویژه  آسیب های اجتماعی 
جشنواره  دانشجویی فیلم امید و نامزدی بهترین تصویربرداری در جشنواره 
دانشــجویی فیلم امید و... از افتخاراتی اســت که محمدپور با ساخت فیلم 

داستانی زحل به ارمغان آورده است .

پس  از ۴۰ سال صورت می گیرد
اکران نخستین فیلم پاکستانی در چین

مهر: چین قصد دارد با نمایش 
نخستین فیلم پاکستانی در 40 
دیپلماتیکش  روابط  اخیر،  سال 
بــا ایــن کشــور را به ســطح 
گســترده تری ببــرد. یک فیلم 
پاکستانی در نوامبر در چین روی 

پرده های سینما می رود. این فیلم نخستین فیلم پاکستانی در 40 سال 
اخیر خواهد بود که در چین پخش می شود. این در حالی است که پکن 
می خواهد روابط خود با پاکستان را در زمانی تقویت کند که ارتباطش با 
هند به ضعیف ترین حالت خود رسیده است. فیلم نظامی و اکشن رومنس 
»پروازهای جنون« از روز سیزدهم نوامبر )23 آبان( در سراسر چین اکران 
می شود. دسترســی به چیزی که همین ماه تبدیل به بزرگ ترین بازار 
فیلم جهان شد، تصویر جالبی برای پاکستان است که صنعت فیلمش به 
مشکالت عظیمی خورده چون از سال گذشته فیلم های محبوب هندی 
به خاطر تنش ها بر سر کشمیر دیگر در آن به نمایش در نمی آیند. پکن 
طی سال های اخیر ده ها میلیارد دالر در پاکستان سرمایه گذاری کرده و 
سرمایه پروژه های ریلی و برق آبی و دیگر پروژه های زیرساختی را تامین 
کرده است. این کشور همچنین توانسته به بندر گوادر بسیار استراتژیک 

پاکستان دسترسی پیدا کند.
حاال دو کشــور دارند از صنعت فیلم بــرای نزدیک تر کردن روابط خود 
استفاده می کنند. فیلم با فاصله کمی پیش از هفتادمین سالگرد برقراری 

روابط دیپلماتیک بین چین و پاکستان روی پرده می رود.
این فیلم محصول سال 2018 است که به زبان اردو توسط هسیب حسن 
کارگردانی شــده و با فروش 2.1 میلیون دالری پنجمین فیلم پرفروش 

تاریخ پاکستان است. 

 ســیما و سینما/ زهره کهندل  در دوران دفاع 
مقدس مردم از همه شهرهای این مرز و بوم درگیر 
جنگ بودند و در خلق حماســه های مختلف تاریخ 
این کشور سهم داشتند. فیلم »مهران« درباره شهری 
است که در مرکز کشور قرار دارد و شاید در نگاه اول 
به طور مستقیم درگیر دفاع مقدس نباشد، اما جنگ، 
تأثیرات آن و مشــارکت های اجتماعی را نمی توان 
درباره اش نادیده گرفت. داســتان فیلم »مهران« در 
تابستان سال ۶۵ می گذرد. شهر مهران اشغال شده 
و یک خانواده ُکرد جنگ زده  وارد شهر یزد می شوند 
و پســربچه 12ساله یزدی با نام مهران، میزبان این 
خانواده است. این فیلم سینمایی به کارگردانی رقیه 
توکلی و تهیه کنندگی محمد پیرهادی که با مضمون 
کودک و نوجوان و دفاع مقدس در شهر یزد ساخته 
شده اســت، در سی و سومین جشنواره بین المللی 
فیلم کودک و نوجوان اصفهان توانست پروانه زرین 
و جایزه ویژه شهید بهنام محمدی را برای کارگردان 
جوان آن کسب کند. رقیه توکلی متولد سال 13۶4 
در یزد، کارگردان و فیلم نامه نویس ایرانی است که در 
کارنامه او چندین فیلم کوتاه و دو فیلم بلند سینمایی 
»مادری« و »مهران« به چشــم می خورد. به بهانه 
برگزیده شــدن »مهران« در جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان، با رقیه توکلی، کارگردان جوان این فیلم 

گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید. 

از ایده شکل گیری فیلم »مهران« برایمان س
بگویید، جرقه ساخت این فیلم چطور زده شد؟

پس از اینکه فیلم »مادری« را ساختم، می خواستم 
فیلمی بســازم که یزدی باشد و از مردم یزد بگوید. 
کم کم قصه این بچه ها شکل گرفت و این طور نبود که  
از ابتدا به صورت کلی، قصه فیلم »مهران« خلق شود 
بلکه قصه به تدریج کامل شد. در واقع از زمان ساخت 
نخستین فیلم بلند سینمایی ام »مادری« درگیر ایده 
مهران بودم و ســرانجام پس از چندین بار نگارش، 
فیلم نامه نهایی شکل گرفت. »مهران« جزو معدود 
فیلم های بلند سینمایی است که اکثر عواملش متعلق 
به همان شهر هستند و این در شهر ما سابقه نداشته 
است. در واقع می توانم بگویم همه عوامل فیلم، یزدی 
هستند. مهران تجربه ای کامالً متفاوت از فیلم مادری 
برای من است، با دنیایی متفاوت از آن فیلم و البته 

یک نقطه اشتراک به نام شهر یزد. 

شــما در این فیلم به بخش کمتر پرداخته س
شده جنگ پرداختید و آن هم میهمان نوازی 
مردم شــهرهای دیگر ایران همچون یزد از 
مهاجران شهرهای جنگ زده ایران بود، اهمیت 

پرداختن به این موضوع چه بود؟

در دوران دفاع مقــدس مــردم از همه شــهرهای 
ایــن مــرز و بوم درگیــر جنگ بودنــد و در خلق 
حماسه های مختلف تاریخ این کشور سهم داشتند. 
یزد جزو شــهرهای ایمن در زمــان جنگ بود که 
ارتباط مستقیمی با جنگ نداشت، یعنی همچون 
شهرهای مرزی درگیر مســتقیم جنگ نبود و به 
همین دلیل مردم شهرهایی که مورد حمله دشمن 
واقع می شــدند، به شهرهای امن ایران از جمله یزد 
می آمدند. هنوز هم بسیاری از مهاجران جنگ زده در 
این شهر مانده اند و زندگی می کنند. این موضوع برای 
من خیلی جالب بود و روایت بخشــی از آن در این 
فیلم اتفاق بود، اینکه بتوانم وجه میهمان نوازی مردم 

یزد در زمان جنگ را نشان دهم. 

چرا فیلمتان را با این موضوع برای مخاطب س
کودک و نوجوان ساختید؟

مــن در ابتدا به دنبال این نبــودم که فیلمی برای 
مخاطب خاص مثالً مخاطب کودک و نوجوان بسازم. 
می خواســتم فیلمی بســازم که همه آن را دوست 
داشته باشند و فکر می کنم فیلم »مهران« این فضا 
را دارد و اعضــای خانواده می توانند در کنار یکدیگر 
آن را ببینند. پدرها و مادرها با دیدن این فیلم، لذت 
نوستالژیک بودن آن را می برند و مخاطبان کودک 
و نوجوان هم با بچه های توی فیلم همذات پنداری 
می کنند. اینکه فیلم برای مخاطب کودک و نوجوان 

ساخته شد، ناخودآگاه شکل گرفت، این طور نبود که 
از ابتدا بخواهم یک فیلم کودک و نوجوان بسازم.

به نظر شما موضوعاتی همچون دفاع مقدس س
یا وحدت ملی و وطن دوستی را چطور می توان 
به مخاطب نوجوان ارائه کرد و مدیوم سینما چه 
ظرفیت هایی برای پرداختن به این موضوعات 

و انتقال این مفاهیم به مخاطب نوجوان دارد؟
به نظرم خیلی نباید مســتقیم گویی کــرد، من از 
مســتقیم گویی بیزارم. می توان با قصه های شاد و 
فضاسازی خوب، این مفاهیم را به مخاطب نوجوان 

منتقل کرد و در فیلم »مهران« این اتفاق افتاده است. 
ما در این فیلم قصه اصلی خودمان را دنبال می کنیم، 
ولی در دل آن قصه، مفاهیمی را به مخاطب نوجوان 
منتقل می کنیم که غیرمستقیم است و این طور نبوده 

که برای انتقال این مفاهیم، برنامه ریزی کنیم. 

فیلم شما پروانه زرین و جایزه ویژه شهید س
بهنام محمدی را در جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان اصفهان کسب کرد، این جایزه برایتان 
اهمیت دارد و آیا تغییری در مسیر فیلم سازی 
شما ایجاد خواهد کرد تا فیلم های دیگری در 

حوزه سینمای کودک و نوجوان بسازید؟
جایزه ویژه شــهید بهنام محمدی برای من خیلی 
ارزشمند اســت، چون این شهید، نوجوان باهوشی 
بوده اســت که امیدوارم برکت آن را در آثار بعدی ام 
ببینــم. اینکه بخواهــم از االن بگویم تصمیم دارم 
فیلم سازی در حوزه کودک و نوجوان را ادامه بدهم، 
تصمیمی در این باره نگرفتم. می خواهم فیلم سازی ام 
را ادامه بدهــم و با مخاطبم همراه باشــم و هنوز 

تصمیمی برای تغییر در این مسیر  نگرفته ام. 

شما این فیلم را در چه شرایطی ساختید، از س
دشواری های ساخت این فیلم برایمان بگویید؟

این فیلم بازســازی اتفاقی در دهه ۶0 است، اما با 
بودجه کمی ساخته شده است و تمام عوامل فیلم از 

بچه های یزد هستند. به جز آقای »طاهر پیشوایی« 
از صدابرداران خوشــنام ســینمای ایران که اصالتاً 
یزدی هستند، بقیه عوامل برای بار اول، کار حرفه ای 
سینمایی انجام می دادند، همچون فیلمبردار، طراح 
صحنه، طراح لباس، مدیر تولید و بازیگران. با اینکه 
»مهران« فیلم دوم بلند سینمایی من است، ولی من 
هم اول راه هستم و همه این ها شرایط تولید را دشوار 
کرده بود و سختی های آن برایم شیرین و لذتبخش 
بود و به تجربیاتم اضافه کرد. من تحصیلکرده رشته 
سینما هستم، سینما را آکادمیک یاد گرفتم، آن را 
با فیلم کوتاه و فعالیت مداوم تجربه کردم. ســاخت 
فیلم اولم را با  تجربه خوب و بد پشــت سرگذاشتم 
و این فیلم هم قطعاً تجربه ســازنده ای برایم داشته 
است. با وجود اینکه فیلم نامه ام در یزد می گذرد، اما 
این ماجرا، امتیاز خاصی برای ساخته شدن فیلم در 
این شهر برایم نداشت و تولید فیلم به  تهیه کنندگی 
محمد پیرهادی و با مشــارکت بنیاد ســینمایی 
فارابی به سرانجام رسید. می توانم بگویم »مهران« 
تجربه های مفیدی برای من دارد که به تثبیت مسیر 

فیلم سازی ام کمک بسیاری می کند.

در فیلم اولتــان »مــادری« از بازیگران س
شناخته شده اســتفاده کردید، چرا در فیلم 

»مهران« سراغ بازیگران بومی یزد رفتید؟
در فیلــم مــادری از عوامل حرفــه ای و بازیگران 
شناخته شده سینمای ایران استفاده کردم، ولی در 
»مهــران« برعکس این کار را انجام دادم و ســراغ 
عوامل و بازیگران بومی رفتم که هر دو برایم تجربه 
شیرینی بود. هنوز هم دارم تجربه می کنم تا ببینم در 
آینده چه کاری باید انجام دهم. هنوز برای کار کردن 
خیلی جوان هستم و امیدوارم با تجربیاتی که بدست 
می آورم تا چند سال آینده اتفاقات خوبی در مسیر 

فیلم سازی ام رخ دهد. 

به نظر شما چرا فیلم های کودک و نوجوان س
آن طور که باید جدی گرفته نمی شوند، چه در 

تولید و چه در اکران؟
به نظرم ســینمای کودک و نوجوان را باید جدی 
گرفت، ولی متأسفانه در اکران، تعداد فیلم های موفق 
در گیشه بســیار محدود هستند. تعداد فیلم سازان 
موفق کودک و نوجوان هم بسیار کم هستند. وقتی 
می بینم چه فیلم هایی را در سینمای ایران دوست 
دارم، چنــد تا از آن ها فیلم هــای کودک و نوجوان 
است، همچون بچه های آسمان و بادکنک سفید، این 
فیلم ها در بچگی مرا عاشق سینما کرد. این حوزه را 
باید خیلی جدی گرفت، چون بچه ها، آینده مملکت 

را می سازند.

برش

سینمایکودکونوجوانراباید
در متأسفانه ولی گرفت، جدی
موفق فیلمهای تعداد اکران،
درگیشهبسیارمحدودهستند.
کودک موفق فیلمسازان تعداد
ونوجوانهمبسیارکمهستند
جدی خیلی باید را حوزه این و
گرفت،چونبچهها،آیندهمملکت

رامیسازند

مهر: مدیر شــبکه کودک سیما، با اشــاره به ظرفیت باالی قالب 
پویانمایی برای تولیدات رســانه ای و نمایشی برای کودکان، تأکید 

کرد: نهضت تولید پویانمایی باید یک مطالبه عمومی شود.
محمد سرشــار، همزمان با روز جهانی انیمیشــن در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، درباره اهمیت ســرمایه گذاری برای آموزش کودکان 
به برنامه ســازی تأکیــد و بیان کرد: آموزش هــای دوران کودکی 
پربازده ترین آموزش ها هســتند، چون هزینــه کمتر اما ماندگاری 
بســیار باالتری دارند، برای همین برنامه ســازی بــرای کودکان، 

سرمایه گذاری ملت ها برای نگاشت آینده بهتر آن هاست.
سرشار افزود: آموزش های دوران کودکی هزینه های آینده مراقبت 
از جامعــه را کاهش می دهند. تربیت درســت انقالبی، اقتصادی، 
اجتماعی، بهداشــتی و... موجب می شــود ســال ها بعــد میزان 
هزینه کرد جامعه برای اصالح انحرافات و مبارزه با جرایم در همان 
حوزه ها کاهش یابد. سرمایه گذاری در تقویت مدارس و رسانه های 

کــودک موجب می شــود در آینده بودجه موردنیــاز برای پلیس، 
دادگاه، زندان، بیمارستان و... کمتر شود.

مدیر شــبکه کودک به ضرورت تولیدات نمایشی در حوزه کودک 
اشــاره و عنوان کرد: به همین دالیل در کشورهای پیشرفته، هم 
تعداد رســانه های کودک بیشتر از کشــورهای توسعه نیافته است 
و هم میزان ســرمایه گذاری بــرای تولید برنامه هــای تلویزیونی، 
سریال ها و فیلم های پویانمایی مناسب کودکان، بسیار زیاد است.

وی اضافــه کــرد: در برخی کشــورها، پخش آثــار خارجی برای 
خردســاالن ممنوع اســت تا فرصت برای آموزش ســبک زندگی 
بومی بــه آن ها فراهم باشــد. در جمهوری اســالمی ایــران نیز 
بایــد آن قدر میزان برنامه ســازی بــرای خردســاالن، کودکان و 
 نوجوانــان افزایــش یابد تا نیازی بــه پخش آثــار خارجی برای 

آن ها نباشد.
سرشــار اعالم کرد: میزان تولیدات پویانمایی مرکز پویانمایی صبا 

ساالنه حدود 100 ساعت است. این میزان تولید یعنی یک چهارم 
جمعیت کشــور، روزانــه کمتر از 17 دقیقه تولیــد داخلی جدید 

پویانمایی را می توانند تماشا کنند.
مدیر شــبکه کودک، درباره تولیدات نمایشی در قالب پویانمایی و 
اهمیت این بستر گفت: هر چند شبکه کودک، شبکه امید و گروه 
کودک شــبکه های دو، پنج و قرآن تالش کرده اند با برنامه سازی 
تلویزیونی این کمبود اساسی را جبران کنند، اما تنها بستر اصولی 
برای قهرمان ســازی، آثار داستانی در قالب های پویانمایی، رئال یا 

الیواکشن است.
وی در پایان از تولید پویانمایی به عنوان یک مطالبه ســخن گفت 
و بیان کــرد: »نهضت تولید پویانمایی« باید تبدیل به یک مطالبه 
عمومی شــود تا با توجه ویژه مسئوالن، بخش خصوصی بتواند در 
ســایه حمایت های بخش دولتی، در این عرصه سرمایه گذاری کند 

و نیاز داخلی به انیمیشن را برطرف کند.

مدیر شبکه کودک مطرح کرد
»نهضت تولید پویانمایی« 

 برای آموزش 
سبک زندگی بومی

چهره

تلویزیونرادیو

این شب ها برنامه »هزاره ادب پارسی« را از رادیو فرهنگ بشنوید

معرفی بزرگان ادبیات با صدای بهروز رضوی
با جزئیات سریال آمریکایی »بلندترین صدا« آشنا شوید 

»راسل کرو« و ایفای نقش دشوار رئیس فاکس نیوز
ایســنا: برنامه »هزاره ادب پارســی« با هدف معرفی 
مشــاهیر ادب فارســی با گویندگی بهــروز رضوی از 

رادیوفرهنگ پخش می شود.
»هزاره ادب پارســی« نام برنامه ای یک هزار قســمتی 
اســت که پخش آن از چهــارم آبان ماه ســاعت 23، 
از رادیوفرهنــگ آغاز شــده  و هر هفته ـ از شــنبه تا 
چهارشنبه ـ روی آنتن این شــبکه رادیویی می رود تا 
عالقه مندان را با فراز و نشیب های ادبیات فارسی از آغاز 

تا امروز آشنا کند.
نگارش و تنظیم رادیویی مطالب این برنامه را محمدباقر 
رضایی از نویسندگان پیشکســوت رادیو به عهده دارد. 
رضایی درباره این برنامه به ایســنا توضیح داد: »آنچه در 
برنامه »هزاره ادب پارســی« مرور می شود، به طور کلی 
بر مبنای کتاب ارزشــمند »تاریخ ادبیات در ایران« اثر 
شادروان دکتر ذبیح اهلل صفا و کتاب های شادروان یحیی 
آرین پور )از صبا تا نیما و از نیما تا روزگار ما( خواهد بود.

البته آثار دیگری از محققان مختلف که ســال ها مورد 
استفاده دانشجویان و عالقه مندان بوده است نیز در این 

برنامه مورد استفاده قرار خواهند گرفت«.
رضایــی در ادامه گفــت: به عنوان مثال چند شــماره 
از ایــن برنامه )که برنامه های شــماره 32 تا 37 را در 
برمی گیرند(، درباره خیــام خواهد بود. هر محققی که 
مطلبــی درباره حکیم عمر خیام نوشــته و با انصاف و 
منطقی نگاه کرده است، ما ُگل آن مطلب را )حتی اگر 
با نظری متفاوت نوشته شــده باشد( با نام آن محقق، 

مورد استفاده قرار خواهیم داد.
به گفتــه رضایــی، در این سلســله برنامه، هر شــب 
یــک موضوع خاص مطرح می شــود. به عنــوان مثال 
پیش درآمدی بر تاریخ ادبیــات در ایران، آغاز تالش ها 
برای وحدت کلمه در بین مسلمانان، شکل گیری علوم، 
ادبیــات پهلوی و لهجــه دری، موضوعات برنامه اول تا 

پنجم را شامل می شوند.
ایــن ســردبیر برنامه های ادبــی اضافه کرد: شــکوفایی 
زبان فارســی، تحــوالت ادبیات فارســی، زندگی تک تک 
شــاعران و نویسندگان فارســی، نگرش آن ها به زندگی 
و زمانــه، منظری که از آن به شــعر و نویســندگی نگاه 
می کردند، رویکردشان به انواع دیگر علوم و هنرها، آثاری 
که در زمینه های گوناگون خلق کردند، ویژگی های زمانه ای 
که در آن می زیستند، نظر دیگران درباره شخصیت و کار 

آن ها، موضوعات فرعی را شامل می شوند که هر کدام یک 
برنامه را به طور اختصاصی در برخواهند داشت.

رضایی با بیان اینکه »هزاره ادب پارســی« قرار است از 
نویسندگان و شــاعران متقدم آغاز کند و به معاصران 
برسد، توضیح داد: از مطالب بزرگان ادبیات ایران )امثال 
بدیع الزمان فروزانفر و...( نیــز درباره زوایایی از ادبیات 
معاصر و از نظریات منتقــدان مصلح ) امثال عبدالعلی 
دســتغیب و...( درباره جریان های نو در ادبیات معاصر، 
اســتفاده خواهد شــد. همچنین با اســتادان برجسته 
ادبیات در دانشــگاه های معتبر ایران، در زمینه مشاوره 
برای این برنامــه، مذاکراتی صورت گرفته و از نظریات 
کارشناســانه و نظارتی آن ها در یک همکاری درازمدت 
استفاده شده و خواهد شد. قرار است نسخه های صوتی 
این برنامه که همراه با گفتارهای آرشــیوی استادان و 
ادیبان شرکت کننده در برنامه های رادیویی دوران های 
مختلف است، پس از پخش از رادیو فرهنگ، در سطحی 
وســیع در اختیار عموم و به خصوص دانشجویان و به 

ویژه فارسی زبانان خارج از کشور قرار گیرد.
عوامل »هزاره ادب پارســی«، به جز هدایت کلی آن که 
بر عهده مدیــر رادیو فرهنگ، علیرضا حبیبی اســت، 
عبارت انــد از: پژوهــش و نــگارش: محمدباقر رضایی، 
گوینده: اســتاد بهــروز رضوی و تهیه کننــده: محمد 

حسینی باغسنگانی.
برنامه »هزاره ادب پارســی« در گروه ادب و هنر رادیو 
فرهنگ بــه مدیریت مرتضی صداقت گــو تولید و پس 
از پخش، در ســایت این شــبکه رادیویی و اپلیکیشن 
ایران صدا بارگذاری می شــود تا بــرای عموم مخاطبان 

قابل دسترسی باشد.

سیما وسینما: شبکه چهار سیما به تازگی پخش سریالی 
با موضوع زندگی بنیان گذار فاکس نیوز را برای نخستین بار 
آغاز کرده است؛ ســریالی با بازی راسل کرو که این بازیگر 
برخالف  میل باطنی اش ایفای نقش در آن را پذیرفته بود.

مینی ســریال »بلندتریــن صدا« محصول ســال 2019، 
زندگی و مشــکالت دوران کاری »راجر ایلز«ـ  بنیان گذار 
»فاکس نیوز« ـ را با بازی »راســل کرو«، هنرپیشه برنده 

جایزه اسکار به تصویر می کشد.
این سریال هفت قسمتی که با اقتباس از کتابی تحت عنوان 
»بلندترین صدا در اتاق« به قلم »گابریل شرمن« ساخته شده 
است، برای نخستین بار ژوئن سال 2019 به روی آنتن رفت.
در کنار »راسل کرو« بازیگرانی همچون »ست مک فارلن«، 
»سِینا میلر«، »آنابل والیس«، »سایمون مک برنی« در این 
سریال حضور دارند و »کاری اسکاگلند«، »جرمی پودسوا«، 
»استیون فریرز« و »اســکات جی برنز« از کارگردان های 

قسمت های مختلف این مجموعه هستند.
»راسل کرو« و »سایمون مک بری« پیش از این سریال در 
»یک مشت دروغ« محصول ســال 2008 و »رابین هود« 

محصول 2010 با یکدیگر همبازی شده بودند.
به گزارش ایسنا، زمانی که »جیسون بلوم« تهیه کننده این 
مجموعه بازی در نقش »راجر ایلز« را به »کرو« پیشنهاد 
داد، این هنرپیشه عالقه ای به پذیرفتن این نقش نداشت، با 
این حال »کرو« پس از مطالعه فیلم نامه  آن را اثری صادقانه 
و مجاب کننده ارزیابی کرد و حضور در این نقش را پذیرفت.

این هنرپیشه پیشــتر در مصاحبه ای اعالم کرده بود بازی 
در نقش رئیس ســابق »فاکس نیوز« که با عقاید سیاسی 

خودش فاصله داشت، کار مشکلی بوده است.
راجر یوجین ایلز، مدیر تلویزیونی آمریکایی بود. او رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل ارشد اجرایی فاکس نیوز و شرکت 

پخش همگانی فاکس بود.
ایلز، مشاور رسانه ای رؤسای جمهور جمهوری خواه ریچارد 
نیکســون، رونالد ریگان، جورج اچ دابلیو بوش و نخستین 
کمپین انتخاباتی شهرداری رودی جولیانی در سال 1989 

بود.
راجر ایلز فعالیت خود را در تلویزیون به  عنوان تهیه کننده 
نمایش »د مایک داگالس« آغاز کرد. وی در ابتدای انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 19۶8 ریچارد نیکسون، متوجه 
عالقه  زیاد خود به راهنمایی و مشاوره در امور سیاسی شد. 
راجر ایلز بعداً درگیر کمپین های موفقیت آمیز رونالد ریگان 

در سال 1984 و جورج اچ دبلیو بوش در سال 1988 شد. با 
ریاست در کانال جدید فاکس نیوز در سال 199۶، با تأکید 
بر پوشش خبری اندیشمندانه و محافظه کارانه، این شبکه را 
به جایگاه باالیی رساند. کمتر از یک سال پس از برکناری 
وی از شرکت به دلیل اتهام های آزار و اذیت جنسی، ایلز در 
18 مه 2017 در اثر بیماری هماتوم زیر جلدی درگذشت.

»کرو« که جایزه »گلدن گلوب« در شاخه بهترین بازیگر مرد 
مینی سریال را برای بازی در »بلندترین صدا« دریافت کرده 
است، چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود روند تکمیل 
گریم او برای نقش »راجر ایلز« در نخستین جلسه نزدیک 
هفت ساعت زمان برده بود و بعدها در جلسات بعدی این 
زمان به حدود دو ساعت کاهش پیدا کرد. همچنین راسل 
کرو برای ایفای نقش ایلز بیش از 2۵ کیلو وزن اضافه کرد.

اجرای گریم سنگین شخصیت بنیان گذار »فاکس نیوز« را 
»آدرین موروت« با بیش از 30 ســال سابقه گریم برعهده 
داشت. البته »بلندترین صدا« نخستین همکاری »موروت« 
و »کرو« نبود و این دو پیشتر در دو پروژه دیگر با یکدیگر 
همکاری داشتند، اما تجربه مینی  سریال »بلندترین صدا« 
بود که در پی آن »کرو« اعالم کرد »دوست دارم در تمامی 

پروژه ها با »موروت« همکاری داشته باشم«.
این ســریال در شــاخه های مختلفی از جوایز تلویزیونی 
همچون جایزه انتخاب منتقدان تلویزیون به عنوان نامزد 

انتخاب شده بود.
گفتنی اســت؛ این سریال با حضور جمعی از باسابقه ترین 
دوبلورهای ایرانی شــامل نصراهلل مدقالچی، ناصر ممدوح، 
پرویــز ربیعی، فریبا رمضان پور، خســرو شمشــیرگران، 
میرطاهر مظلومی، زهره شکوفنده و علی همت مومیوند و 

با مدیریت منوچهر زنده دل دوبله شده است.

گفت وگو با رقیه توکلی، کارگردان فیلم »مهران« اثر برگزیده جشنواره فیلم کودک و نوجوان

»بچه های آسمان« مرا به سمت سینما کشاند
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