
ماشینتون چیه؟
دیروز به مناســبت درگذشــت چنگیز 
جلیلوند، این تصویر از حضور او در سریال 
سلمان فارسی در فضای مجازی منتشر 
شــد. برخی از هنرمندان هم با گذاشتن 
پست و خاطره از او یاد کردند. مثالً حامد 
کمیلی- بازیگر- نوشته است: »اولین بار 
که استاد جلیلوند را از نزدیک دیدم 10 
ســال پیش بود که توی آسانسور برج میالد با هم چند ثانیه همسفر شدیم. 
نمی دانستم چکار کنم که حرف بزند و صدایش را بشنوم. آسانسور هم داشت 
می رسید پایین... برای همین ناگهان پرسیدم استاد ماشینتون چیه؟ می دانم 

سؤال بی ربطی بود اما شنیدن صدایش برایم خیلی مهم بود و با ارزش...«.

کودکی مان  را شیرین کرد
محمد سرشــار، مدیر شــبکه پویا ضمن 
تسلیت درگذشت حجت االسالم »راستگو« 
در اینستاگرامش نوشت: »ایشان نخستین 
تجربه جدی حضور روحانیان در تلویزیون 
و برنامه سازی برای کودکان را شکل دادند و 
الهام بخش جوانان بسیاری شدند که سال ها 
بعــد، لباس خدمت به دین خــدا را بر تن 
کردند و مبلغ عرصه کودک و نوجوان شدند... مخاطبانش در دهه 60، 30 سال 
بعد آینده سازان این عرصه شدند و به کمک شبکه کودک آمدند تا تجربه تبلیغ 
دینی برای کودکان رشد یابد و جلو برود. در دنیا، کودکی ما به اجراهای دلنشین 

ایشان شیرین شد. امیدوارم در آخرت هم خداوند کام ایشان را شیرین کند«.

ُقدُقد  مدیریت
روند روبــه افزایش قیمت مــرغ اعتراض و 
واکنــش کاربران فضای مجــازی را هم به 
دنبال داشته اســت. نبود مدیریت مناسب 
در روند کنترل قیمت ها گالیه اصلی کاربران 
در پست هایشان است: »مرغی که قیمتش 
شده 35 هزار تومان دیگه مرغ نیست به خدا، 
سیمرغه... مرغ کیلویی 35 هزار تومن؟ آقایون 
تو رو خدا یه کم مدیریت نکنید بلکه قیمتش بیاد پایین مردم بتونن بخرن... الحق 
باید گفت ُقدُقد مدیریت...از بس گفتیم مرغ پرواز نمی کنه، حاال مرغ ها قیمتشون 
رو به پرواز درآوردن... دیگه حتی نمیشــه قاتی مرغا شد... احتماالً دالل ها بهتر از 

مسئوالن بلدن مدیریت کنن...«.

لجن سبز در توییتر
محمد رستم پور، فعال رسانه ای درباره مدیر 
جدید بخش امنیت توییتر در کانال تلگرامی 
خود نوشت: »توییتر، پیتر زاتکو، هکر بدنام 
را برای تقویت بخش امنیتی خود به خدمت 
گرفت. وی که بیشتر با نام »ماج« به معنای 
لجن سبز شناخته می شود، درست چند ماه 
پس از آن وارد توییتر می شود که هکرهای 
بیت کوینی چندین حساب کاربری چهره های سرشناس را با کمک یک کارمند 
توییتر هک کردند. زاتکو به عنوان رئیس اداره امنیتی توییتر به خدمت گرفته شده 
تا کارکردهای کلیدی امنیتی این شبکه اجتماعی را برای یک دوره ۴5 تا 60 روزه 
در اختیار بگیرد. وی به طورمستقیم به مدیرعامل توییتر گزارش می دهد و می تواند 

هر تغییر امنیتی که صالح می داند در این کمپانی اعمال کند«.

 محمد تربت زاده دقیقاً روزهای پس از شــلوغی های 
سال 88 بود که سی دی فیلم ممنوعه ای به نام »سنگسار 
ثریا.م« در میان مردم و به خصوص نسل جوان دست به 
دســت می شــد. فیلمی هالیوودی که دستفروش های 
فیلم هــای غیرقانونی می گفتند حتی تماشــایش جرم 
محسوب می شود و از این طریق شما را مجاب به خرید 
آن می کردند! این فیلم ضدایرانی نه فقط در کشورمان 
بلکه در گوشــه و کنار دنیا هم سروصدا به راه انداخت 
و تبدیل به یکی از داغ ترین فیلم های سینمایی آن سال  
شــد. البته در جلســات جورواجوری که برای نقد این 
فیلم برگزار می شــد، صحبــت از کیفیت های فنی اش 
نبود چون بســیاری از منتقدان متفق القول اعالم کرده 
بودند سنگسار ثریا از نظر فنی و هنری یک فیلم ضعیف 
محسوب می شود. اما موج سیاسی ای که این فیلم ایجاد 
کرده بود، چیزی فراتر از انتظارها بود. در هرصورت این 
فیلم پرحاشیه، باوجود تمام نقدهای منفی که از جانب 
منتقدان دریافت کرده بود، توانست به بسیاری از اهداف 
غیرسینمایی که سرمایه گذارانش پیش از ساخت فیلم 
برای کارگردان ترسیم کرده بودند، دست پیدا کند. پس 
از گذشــت بیش از یک دهه از ســاخت سنگسار ثریا، 
حاال اثر جدید و ضدایرانی تــری از کارگردان آن یعنی 
»سیروس نورسته« در سینماهای سرتاسر جهان اکران 
شده که موجی از انتقاد های کاربران فضای مجازی را به 

دنبال داشته است.

»سنگسار ثریا.م«#
کارنامه هنری »سیروس نورسته« آنچنان پربار نیست که 
مثل سایر کارگردانان، آثار درخشــانش را برایتان ردیف 
کنیــم. حتی اگر نامش را در اینترنت جســت وجو کنید 
به نتیجه خاصی نمی رســید. این فیلمساز ایرانی تبار که 
احتمــاالً در طــول زندگی یک بار هم پایــش را در ایران 
نگذاشته است، ســال 1956 در ایالت »کلرادو« آمریکا از 
پدر و مادری ایرانی متولد شده است. مدرک تحصیلی اش 
در رشــته سینما را از دانشگاه یو.اس.سی گرفته و حوالی 
دهه 90 میالدی وارد دنیای هنر شده است. از سال 1986 
با چندین شــبکه آمریکایی برای تولید سریال همکاری 
می کند اما تمام فعالیتش در تدوین فیلم نامه های کوچک 
خالصه می شــود. تا پیش از انتشــار سنگسار ثریا که به 
لحاظ سینمایی اثری مهم نبود، در محافل هنری نامی از 
او پیدا نمی کردید اما حواشی سیاسی این فیلم ضدایرانی 

نام او را حداقل در کشورمان سرزبان ها انداخت. 
ایــن کارگردان 6۴ ســاله، به جز سنگســار ثریا چند اثر 
سینمایی دیگر هم در کارنامه دارد که هیچ کدامشان مورد 
اســتقبال مخاطبان واقع نشده اند، به همین خاطر خبری 
از آن ها در محافل نقد سینمایی و حتی سایت های دانلود 

فیلم و سریال نیست.

مسیحیان زیرزمینی#
فیلــم »کافر« محصول 2020 هالیــوود احتماالً یکی از 
مهم ترین و پرهزینه ترین فیلم های دوران زندگی هنری 

سیروس نورسته است. 
ایــن فیلــم چنــد میلیــون دالری داســتان زندگی 

روزنامه نگاری آمریکایی و مسیحی به نام »داگ راولینز« 
را روایت می کند که توســط دوستش به نشستی درباره 
گفت وگــوی ادیان در مصــر دعوت می شــود. باوجود 
اصرارهای همسرش او تصمیم می گیرد راهی مصر شود 
اما به محض ورودش به این کشــور توسط عوامل سپاه 

قدس ربوده شده و به ایران منتقل می شود.
این روزنامه نگار مســیحی پس از انتقال به ایران، توسط 
عوامل ســپاه تاحد مرگ شکنجه می شــود اما درنهایت 
توسط یک گروه مسیحی زیرزمینی نجات پیدا می کند!

یک محصول سفارشی#
پیش از همه چیز باید بدانید سایت هایی مانند ویکی پدیا 
این فیلم را اثری سیاسی معرفی کرده اند نه فیلمی اکشن. 
در ادبیات فیلم بازهای انگلیسی زبان واژه »سیاسی« مترادف 
با معنای فارسی اش نیست و آن ها این واژه را برای توصیف 
فیلم هایی استفاده می کنند که با اهداف خاص و جهت دار 
ساخته شــده اند. به زبان خودمانی تر، انگلیسی زبان ها از 
این واژه برای اشــاره به فیلم های »سفارشی« که معموالً 
توســط یک وزارتخانه، یک دولت، یک سازمان جاسوسی 
و... ســاخته می شوند، اســتفاده می کنند. نمونه اش فیلم 
»تک تیرانداز آمریکایی« با بازی »برادلی کوپر« که اگرچه 
با اســتقبال بی نظیر مخاطبان مواجه شد و فیلم معروف 
»نجات ســرباز رایان« را هم در گیشه پشت سر گذاشت 
اما درنهایت به دلیل پشت پرده های سیاسی اش، در لیست 
فیلم های سفارشــی قرار گرفت و مورد انتقاد گســترده 
بســیاری از منتقدان ســینما واقع شد و حتی بسیاری از 

مخاطبان آن را تحریم کردند.

سی آی ای وارد می شود#
فیلم »کافر« از چندماه پیش در لیست اکران سینماهای 
جهان قرار گرفت و توانســت در همــان هفته اول 1.5 
میلیــون دالر بفروشــد تــا در جایگاه ســوم فیلم های 

پرفروش آن هفتــه قرار بگیرد. به مرور زمان فروش این 
فیلــم کاهش پیدا کرد و حاال که حدود 9 هفته از اکران 
آن می گذرد، مجموع فروشــش به حدود ۴ میلیون دالر 

رسیده است.
»دینش دسوزا« فعال سینمایی هندی تبار که خیلی ها او 
را بابت گرایش های افراطی مسیحی اش می شناسند، یکی 
از افراد دخیل در پروژه تولید این فیلم ســینمایی است 
 Cloudburst و وظیفه انتشــار آن هم به عهده شــرکت
Entertainment بوده است اما آن طور که برخی از منابع 
داخلی گفته اند »ســی آی ای« ســرمایه گذاری خاصی 

روی این فیلم انجام داده است. 

مشروعیت به اقدامات تروریستی#
فیلم جدید نورســته مانند آثار قبلی اش مورد بی توجهی 
منتقدان سینما قرار گرفته به طوری که حتی یک سایت 
سینمایی یا یک منتقد هم تا کنون حاضر نشده به فیلم 
او امتیاز دهد. به همین خاطر به جز توضیحات منتشــر 
شــده در سایت شخصی نورسته اطالعات دیگری از این 

فیلم پیدا نخواهید کرد.
بر اســاس گفته های برخی از منتقــدان داخلی اما این 
فیلم تالشــی است برای مشــروعیت بخشیدن به حمله 
تروریســتی ارتش آمریکا به خودرو سردار سلیمانی و به 

شهادت رساندن ایشان.

علیه سپاه#
»کافر« یک فیلم ضعیف و شــعارزده اســت. فیلمی که 
حتی منتقــدان هالیوود آن را درحدی ندانســته اند که 

درباره اش نظر بدهند!
این را با اولین نگاه به ســکانس های ابتدایی فیلم متوجه 
خواهید شــد. طراحی لباس  اشتباه های فاحشی دارد که 
حتی کسانی که تا به حال پایشان را در ایران نگذاشته اند 
را هــم به خنده می انــدازد. لباس روحانیــون زمین تا 
آســمان با نمونه اصلی اش تفاوت دارد و کارمندان سپاه 
لباس هایی شــبیه به لباس های رزمندگان در طول دفاع 

مقدس به تن دارند! 
طراحــی صحنه هم به قدری عجیب و غریب اســت که 

سخت می شود باور کرد این فیلم در ایران جریان دارد.

پرچم ها درباد تکان می خورند#
فیلــم »کافر« ســعی دارد جمهــوری اســالمی را نماد 
داعــش و حتی خطرناک تــر از داعش معرفــی کند. در 
همین راستاست که در ســکانس ربودن »داگ راولینز« 
از مصر، دوربین در حالت النگ شــات اســت، ماشین ها 
گلمالی شده اند و پرچم های سپاه در باد تکان می خورند. 
سکانسی که درواقع بازســازی هجوم نیروهای داعش در 

آثار هالیوودی است. 
تمام این مــوارد را که کنار هم بگذارید، متوجه خواهید 
شد نورســته یک بار دیگر برای مطرح کردن فیلمش در 
محافل ســینمایی از حربه »ضد ایرانی« بودن استفاده 
کرده اســت. این بار اما با رنگ و لعاب بیشــتر و دســت 
گذاشتن روی موضوعی حساس که باب دل سازمان های 

جاسوسی آمریکاست.

وقتی نوشتی، دیگر نمی میری

رقیه توسلی: می گوید تبلت را بچرخان. می چرخانم. می دانم کوچولو پی چیست. 
پس خیالش را آسوده می کنم و شورلت زردرنگ را می بیند.  محتویات میز پشت 
ســرم که خاطرجمعش می کند، بوسه های رگباری می فرستد و بی خداحافظی، 
تصویر را قطع می کند. جا نمی خورم. به این رفتارش عادت دارم. »آبان« اصوالً شبیه 

کس دیگری نیست جز خودش.
تنها که می شــوم انبوه خرده ریزهایی که چیده ام روی میز، یقه ام را می چسبند. 
از وقتــی کرونا آمده و ممنوعیت های دیداری اش را آورده، به خودم گفتم بگذار از 
عزیزانم، چیزکی جلو چشم بچینم. این شده که حاال هرروز منم و کلی تکه های 
یادآور.  از عروسک پارچه ای گل ترمه و الک پشت تاکسیدرمی برادرخان و سوت 
بنددار ســارا و عینک آفتابی فرید و الک کالباسی آفرینش تا اسپری استنشاقی 
خاله، دیکشنری فرانسه علی، کلیپس مائده، عطر جورجیوی رضا، تسبیح فیروزه ای 
خانجان، عکس عزیز و آقاجان که در مسجدالنبی انداخته اند، قوطی دکمه های عمه 

سوسن، انبردست دایی و ساعت مچی بهاره.
دست می کشم روی ماشین شورلت و احساس می کنم دلتنگی ام می ریزد.

با داشتن این میز و اسبابش شکل عتیقه دارهای خوشبختم. آن ها که فقط خودشان 
می دانند دارایی شان چقدر می ارزد.

تبلت به دســت می روم پشــت پنجره. ســوت و کوری خیابان را دوســت دارم. 
یکجورهایی دهن کجی قشنگی است به این ویروس زبان نفهم. برگ ها پشت هم 
می رقصند و می افتند کف جاده. می خواهم فیلم بگیرم که پیامی مثل گرز می خورد 

توی مالجم. آخرین خبر است. می گوید »چنگیز جلیلوند« را کرونا از ما گرفت.
دســت و پایم را گم می کنم و دلم ُهّری می ریزد پایین. همان طور که حال خوبم 

ناپدید می شود می شنوم کسی درونم می گوید آخ از امید و ناامیدی!
دوربین را خاموش می کنم. پاییزتر از پاییز شده ام.

دوبلورِ شیرازِی رفته، همه جا هست انگار. از تیزر تبلیغاتی هافمن تا صداپیشگی 
مارلون براندو، رابرت دنیرو، جانی دپ... چه نبودن باشکوهی! 

یاد شاه جمله  »آرتور میلر« می افتم: »وقتی نوشتی، دیگر نمی میری«. 
به گمانم وقتی بازیگر و نقاش و مجسمه ســاز و دوبلور و آهنگر و خیاط شدی هم 

دیگر نمی میری. وقتی ردپای تالشت آدم ها را تسخیر کند، تا ابد زنده ای.
پی نوشت: نشسته ام روبه روی میز خاص. میز یادآور عزیزانم. نمی دانم چرا دارم به 
جناب جلیلوند فکر می کنم؟ به اینکه او هم عین »آبان« اصوالً شبیه کس دیگری 

نیست جز خودش.

 مجازآباد
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 گفت وگو با »بهروز رضوی« درباره احوال این روزهای صداپیشگان با یادی از مرحوم جلیلوند

صداپیشگی بازنشستگی ندارد

آیا نباید دلمان برای دیگران بسوزد؟

 ســر چهارراه، منتظرم تا چراغ قرمز شــود و بتوانم دوچرخه به دســت از عرض 
خیابان رد شوم. چشم هایم دارند رفتار آدم ها و ماشین ها را تماشا می کنند. مردی 
را می بینم که با وجود قرمز بودن چراغ عابر پیاده، از البه الی ماشین ها رد می شود. 
وقتی می خواهد از مسیر ویژه اتوبوس بگذرد درست جلو یکی از سه اتوبوس قرار 
می گیرد. راننده همزمان بوق و ترمز می زند و دستش را بلند می کند که یعنی چرا 
حواست نیست. ماجرا به خیر می گذرد. وقتی مرد نزدیکم می رسد، می گویم: آقا 
چکار می کنی؟ با شنیدن صدایم برمی گردد و با تعجب می پرسد: چی شده مگه؟... 
نزدیک بود بری زیر اتوبوس... با عصبانیت نگاهم می کند و می گوید: به تو چه ربطی 
داره؟ می گویم: اگه خدای نکرده اتفاقی برات می افتاد دلم می سوخت. همان طور 
عصبانی می گوید: توی این مملکت دلت برای کسی نسوزه... نمی خواد چاپلوسی 
راننده اتوبوس رو بکنی! احســاس می کنم دلش از جایی پر است، اعصاب ندارد و 
دنبال کسی است تا با او درگیر شود. یاد مطلبی می افتم که چند روز پیش خواندم: 
»درون بعضی آدم ها مثل سطل های زباله است و پر می شوند از خشم، نفرت و دیگر 
صفات زشت؛ برای همین در برخورد با آن ها باید مواظب باشیم که سطل زباله درون 

خودشان را روی ما خالی نکند«.
مرد هنوز با خشم نگاهم می کند و زیر لب می غرد. می گویم: عذرخواهم بفرمایید 
به کارتان برسید. چند ثانیه دیگر هم نگاهم می کند و باالخره راهش را می گیرد و 
می رود اما همچنان دارد به خودش و به زمین و زمان فحش می دهد. یکی دو نفر 
مثل من همه چیز را می بینند اما فقط به من و مرد عصبانی نگاه می کنند. باالخره 
چراغ سبز می شود و من حین عبور از خیابان به آن جمله کذایی فکر می کنم که: 
توی این مملکت دلت نباید به حال کسی بسوزد! با خودم فکر می کنم یعنی نباید 
دلمان برای هیچ کس بسوزد... واقعاً نباید به او می گفتم پشت خط عابر پیاده بماند 

تا چراغش سبز شود؟
تا به خانه برســم با خودم فکر می کنم اگر آدمی به اینجا برســد که دلش برای 
کسی نسوزد آن وقت چه جامعه بدی خواهیم داشت. اما اگر دلسوز همدیگر باشیم 
می توانیم در سخت ترین شرایط گرهی از مشکالت همدیگر را باز کنیم، لبخندی به 
همدیگر هدیه بدهیم، باری از روی دوش همدیگر برداریم و در یک کلمه می توانیم 
ســختی ها را کمی به عقب برانیم و دلخوشی ها را برای ماندن کمی بیشتر کنیم. 
این چیزی است که من به آن اعتقاد دارم، برای همین نمی توانم فکر کنم در این 
مملکت نباید دلم برای کسی بسوزد، حتی اگر هر روز یک نفر جلویم سبز شود و 

در مقابل مهربانی و دلسوزی من خشم و پرخاش هدیه بدهد.

روزمره  نگاری

حکایت امروز

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir
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نمی خواهیم توقعات را از گل گهر باال ببریم 

 منشا: انگیزه کافی 
برای آقای گل شدن را دارم 

رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح:

 از سینمای استراتژیک 
غفلت کرده ایم

پرسپولیس را برای فینال آسیا ضعیف کردند

 سیدجالل: 
دست و پای ما را بستند

نگاهی به فیلم ضعیف و شعاری »کافر«، جدیدترین ساخته ضد ایرانی کارگردان »سنگسار ثریا«

»کافر« همه را به کیش خود پندارد ...
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سینا حسینی: هرچند به نظر می آید پرسپولیس پس از 
پیروزی مقابل صنعت نفت آبادان به آرامش نســبی و قابل 
قبولی رسیده، اما برخالف شرایط ظاهری وضعیت کنونی 
پرسپولیس زیاد ایده آل نیست، اخبار منتشر شده از اردوگاه 
پرسپولیس نشــان می دهد سرخپوشان پایتخت به شدت 
گرفتار مشکالت مالی و بحران های اقتصادی هستند و اگر 
این روند تداوم داشته باشــد، قطعاً با مشکالت بزرگ تری 

رو به رو خواهند شد.

گاوصندوق خالی#
گفته می شود جعفر سمیعی مدیرعامل تازه وارد سرخپوشان 
این روزها به شــدت به دنبال تأمین منابع مالی برای حل و 
فصل مشکالت موجود در ساختار اقتصادی باشگاه است اما 
بر خالف تالش های او تاکنون پولی به مجموعه پرسپولیس 
تزریق نشده و این اتفاق به شدت موجب نارضایتی بازیکنان 

و کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس شده است.
ظاهراً کارگزار باشــگاه هم تمامی تعهدات خود را تاکنون 
انجام داده است و تمام دریافتی پرسپولیسی ها بابت پرداخت 
طلب برانکو ایوانکوویچ هزینه شده است و در صورت رسیدن 
شــکایت های جدید چالش ها و بحران های مالی باشــگاه 

پرسپولیس دو چندان می شود.

سکوت مرموز#
البته در همین راســتا نکته قابل توجه ســکوت مدیران و 
اعضای کادر فنی پرســپولیس است، به شکلی که برخالف 
دوره رســول پناه هیچ بازیکنی در این ارتباط لب به سخن 
باز نمی کند،به جز بازیکنانی نظیر سید جالل حسینی که 
آن هم به صورت کامالً کنترل شــده و هدفمند بدون آنکه 

مدیریت جدید باشگاه را زیر سؤال ببردانتقاد می کند.

پول می رسد؟#
با این حال گفته می شود به احتمال زیاد به زودی با تزریق 
مالی جدید بخشی از مشکالت باشگاه در حوزه مالی برطرف 
خواهد شد اما کابوس بزرگ مدیران باشگاه رسیدن شکایات 
جدید انضباطی از سوی فیفاســت که این اتفاق می تواند 

پایه های مدیریتی باشگاه را دوباره متزلزل کند.

برخورد با فسادهای مالی#
در همین حال برخی رسانه ها از عدم برخورد با فساد موجود 
در برخی پرونده های باشگاه پرسپولیس از مدیرعامل انتقاد 
می کنند و معتقدند سمیعی برای مبارزه با فساد موجود در 

برخی پرونده ها به باشگاه پرسپولیس آمد اما تا کنون هیچ 
اتفاقی نیز در این خصوص رقم نخورده اســت. در یکی دو 
سال اخیر، ابهام های زیادی در روند جذب بازیکن و اقدام های 
اقتصادی باشگاه پرسپولیس و شکست هایی در پرونده های 
حقوقی باشگاه وجود داشت. در این بین باشگاه  پرسپولیس 
هم به خاطر این ابهام ها متوجه زیان های اقتصادی زیادی 
شد که باشگاه را از نظر مالی دچار بحران اما هیچ وقت این 
موضوعات بررسی نشدند. با روی کار آمدن جعفر سمیعی در 
باشگاه پرسپولیس، یکی از اهداف این مدیر، مبارزه با فساد 
اعالم شد و قرار بود این هدف در برنامه های اصلی مدیرعامل 
جدید باشد، اما با گذشت ٢٢ روز از حضور سمیعی به نظر 

می رسد، اقدام ملموسی در این مورد انجام نشده است. 

برانکو-االهلی ؟#
در پرونده برانکو و بحث مطالباتش از پرســپولیس مباحث 
مختلفی مطرح است که ایســنا پیش از این به آن پرداخته 
است. از شکایت نکردن از باشگاه عربستانی به خاطر تخلف 
فاحش و تحریک سرمربی تحت قرارداد پرسپولیس تا توافقی 
که می توانست با برانکو انجام بپذیرد تا سرخ ها حدود ۵٠٠ هزار 

یورو کمتر پرداخت کنند. 

چهار مهاجم خارجی و ابهام های فراوان#
در دو فصــل اخیــر پرســپولیس با ماریــو بودیمیر 
)۵٠٠ هزار یورو(، جونیــور براندائو )۵٧٢ هزار دالر(، 
اســتوکس )٢٧٠ هزار دالر( و اوســاگونا )١۵٠ هزار 
دالر( بــه عنوان مهاجــم خارجی قرارداد بســته که 
مجمــوع قرارداد ایــن بازیکنان حــدود یک میلیون 
و ۵٨٠ هــزار دالر می شــود اما ایــن بازیکنان عماًل 
 هیــچ تاثیــری در رونــد قهرمانی های پرســپولیس 

ایفا نکردند.

روند عقد قرارداد کارگزار#
وقتی در آبان ٩٨، پرســپولیس تحــت مدیریت محمد 
حسن انصاری فرد با شــرکتی به عنوان کارگزار باشگاه 
قرارداد بســت، انتقادات زیادی به بندهای این قرارداد 
و تعهــدات فراتــر از انتظار پرســپولیس مطرح شــد. 
رســانه های مختلف از جمله ایســنا بارها با انتشار این 
قــرارداد و الحاقیه آن )که ٢٢ اردیبهشــت ٩٩ به امضا 
رســید( ایراداتی به آن وارد کردند که هیچ وقت پاســخ 
 قانع کننده ای به آن ها از ســوی باشــگاه پرســپولیس 

داده نشد.

کالدرون و ۵٧0 هزار دالر ناقابل!#
دربــاره ماجرای قرارداد کالدرون و اینکه مطالبات او از روی 
عمد، چند روز دیر پرداخت شد، خیلی ها خبر دارند. همین 
شاهکار مدیریتی باعث شده حاال مربی آرژانتینی بدون اینکه 
نیم فصل دوم لیگ نوزدهم در پرســپولیس فعالیت کند، 

مطالبات خود و دستیارانش را با حکم فیفا بگیرد. 

ادعای رسول پناه که بررسی نشد#
مهدی رسول پناه پیش از ترک باشگاه پرسپولیس، در یک 
گفت وگو میان هواداران که ویدئو آن منتشر شد، ادعایی را 
مطرح کرد که قابل بررسی اســت. او از نقش یک دالل در 
نقل وانتقاالت پیش فصل پرسپولیس پرده برداشته ولی تا 
به حال کسی بررسی نکرده که چقدر این ادعا حقیقت دارد.

اینکه طی چند سال اخیر در پرسپولیس فساد وجود داشته یا 
نه، سؤالی است که جعفر سمیعی به عنوان مدیرعامل جدید 
باشگاه و مدعی مبارزه با فساد باید درباره آن توضیح بدهد. 
اگر در پرسپولیس فسادی وجود نداشته، چطور مدیرعامل 
جدید باشگاه یکی از اهداف خود را مبارزه با فساد مطرح کرد 
و اگر فسادی وجود داشته، در ٢٢ روز اخیر چه اقدامی برای 

مبارزه با آن صورت گرفته است؟

بی پولی وبحران اقتصادی گلوی پرسپولیس را می فشارد

سرخ ها و آتش زیر خاکستر

رونمایی بایرن مونیخ  از»جمال« 
ورزش: این هفته بوروســیا دورتموند با به میدان فرســتادن ستاره ١6 ساله خود 
موکوکو توجه رسانه ای زیادی به خود جلب کرد. بایرن مونیخ اما به فاصله کمی بعد 
از این اقدام دورتموند به حریف سنتی اش پاسخ داد و ستاره کم سن و سال خود به 
نام جمال موسیاال را در یک بازی رسمی وارد زمین کرد.جمال موسیاال در حالی در 
جریان تساوی ١-١ بایرن مقابل وردربرمن نخستین بازی رسمی خود را برای این 
باشگاه انجام داد که به تازگی برای اولین بار با پیراهن تیم ملی زیر ٢١سال کشورش 

انگلیس هم وارد زمین شده بود.

آرسنال، مشتری جدید» ایسکو «
ورزش: به احتمال فراوان ایسکو در نقل و انتقاالت زمستانی پیش رو از جمع رئالی ها 
جدا خواهد شــد و سرمربی سابق کهکشانی ها یعنی کارلو آنچلوتی قصد دارد این 
بازیکن را برای اورتون به خدمت بگیرد. در همین ارتباط به نظر می رســد که یک 
تیم لیگ برتری دیگر برای جذب هافبک تکنیکی رئال مادرید ابراز عالقه نشان داده 
است. بر اساس گزارش Todofichajes باشگاه لندنی قصد دارد در ژانویه ایسکو را با 
قراردادی قرضی و 6 ماهه به خدمت بگیرد و سپس با پرداخت 3٠ میلیون یورو در 

تابستان قرار داد او را دائمی کند.

بوسه نگران کننده  »ام باپه«
ورزش: به نظر می رسد که ام باپه هم با رفتارها و اظهارات خود نشان می داد که دوست 
دارد پاری ســن ژرمن را به مقصد رئال مادریــد ترک کند و این امید زیادی را در بین 
هواداران و باشگاه رئال مادرید به وجود آورد. سایت دیوینسا سنترال نزدیک به رئال مادرید 

نوشت حرکت اخیر ام باپه در دیدار برابر موناکو خوشایند رئال مادرید نبود.
ام باپه در دیدار اخیر پاری سن ژرمن برابر موناکو که با پیروزی 3 بر ٢ موناکو به پایان 
رســید هر دو گل تیمش را به ثمر رســاند.او بعد از گلزنی بر لوگوی پیراهن پاری سن 
ژرمن بوسه زد و همین گمانه زنی هایی را درباره عالقه او به ماندن در تیم به وجود آورد.

درآمدزایی هنگفت »بکام« از بازی های کامپیوتری
 XBox ٢١ در پلی استیشــن و FIFA ورزش: دیویــد بکام برای حضور در بازی
یک قرارداد ۴٠ میلیون پوندی ســه ساله بسته است که بیش از قراردادهای دوران 
فوتبال او است.یک منبع گفت: »سازندگان FIFA EA Sports طی سه سال به او 
3٠ میلیون پوند پیشــنهاد کردند، اما او موفق شد معامله بهتری را بدست آورد و 
قراردادی ۴٠ میلیون پوندی امضا کند.بکام که در زمان فوتبال خود نیز حضور فعالی 
در شبکه های تبلیغاتی داشت هفته ای ١٠٠ هزار پوند در اولدترافورد به جیب زد و 

برای انتقال به لیگ آمریکا نیز ٢۵ میلیون پوند بدست آورد«.

ورزش: کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به غیبت 
چند بازیکن کلیدی این تیم برای فینال لیگ قهرمانان 
آسیا گفت: پرسپولیس را ضعیف کردند و دست و پایمان 
را بستند. سیدجالل حسینی درباره برگزاری مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا )منطقه شرق( و اینکه آیا بازی های 
این منطقه را تماشــا می کند، گفت: ما بازی های شرق 
را ندیدیم ولی مطمئناً کادر فنی این مســابقات را آنالیز 
می کند و به ما نشان می دهد. متأسفانه دست و پای ما را 
در این شرایط سخت بستند. وحید امیری، احسان پهلوان 

و عیسی آل کثیر را برای فینال نداریم.
وی افزود: به جای اینکه با تیم قدرتمند به فینال برویم، 
خیلی ما را ضعیف کردنــد. امیدوارم تا فینال، بچه های 
شــرایط  پرســپولیس 
خوبی داشــته باشند 
به خصوص بازیکنان 
وقتی  جایگزین. 
مســابقات لیگ 
می شود،  برگزار 
این  روی  تمرکز 
مســابقات است. 
فینال  فعــالً 
نیست و 

بازیکنان نمی توانند روی هر دو رقابت تمرکز کنند.

خطر کرونا در آسیا#
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش 
که آیا هواداران این تیم روز ٢٩ آذر کاپ قهرمانی آسیا را 
در دست او می بینند؟ گفت: اصالً بحث کاپ و قهرمانی 
نیســت. بازی های سختی در پیش داریم و نمی دانیم تا 
آن موقع چه اتفاقی می افتــد. در حال حاضر کرونا هم 
هست و باید مراقب باشیم. از نظر پروتکل های بهداشتی 
مشــکل داریم. سازمان لیگ می گوید بازی ها باید انجام 
شود. همین طور که تیم ما را ضعیف کردند، ما بازی ها را 
انجام می دهیم ولی آنجا )در لیگ قهرمانان آسیا( این طور 
نیست که اگر تیمی بازیکن کرونایی داشته باشد، با آن 
تیم راه بیایند. حسینی که با رسانه باشگاه پرسپولیس 
گفت وگو کرده است، تأکید کرد: همین حاال سه بازیکن 
اصلی خود را نداریم و اگر بازیکنان دیگر هم کرونا بگیرند، 
به مشکل می خوریم. امیدوارم شرایط پرسپولیس را درک 

کنند تا کار بزرگی انجام بدهیم. 

چمن مشکل ساز#
کاپیتان پرســپولیس در پایان با اشــاره به برد این تیم 
مقابــل صنعت نفت در هفته دوم لیگ برتر گفت: بازی 
سنگینی با صنعت نفت داشتیم. چمن ورزشگاه آزادی 

بــا بلند بود و هر دو تیم را خسته  کــرد. 
. این حال ســه امتیاز خوب  فتیم گر

ن بازی با نفت مســجد  سلیما

به خصوص در 
خانه این تیم هم سخت 
است و امیدوارم آن را با موفقیت 

پشت سر بگذاریم.

برنامه ریزی لیگ#
وی در مورد بازی های پیش روی پرسپولیس در لیگ برتر 
هم گفت: متاسفانه برنامه ریزی لیگ هم به گونه ای است 
که تیم ما باید فشار بیشتری را نسبت به سایرین متحمل 
شود. ما باید به مسجد سلیمان برویم و بالفاصله به تهران 
برگشته و مهیای بازی سنگین با شهرخودرو شویم. این 
در حالی است که ما باید خودمان را برای مهم ترین بازی 
فوتبال ایران در آسیا یعنی فینال جام باشگاه ها هم مهیا 
شویم.قطعا رقیب شــرقی ما در فینال با برنامه ریزی و 
استراحت کافی به دیدار ما می آید و من نمی دانم دراین 
شرایط مسئولین می خواهند چه کمکی به پرسپولیس که 

نماینده ایران است بکنند

ورزش: صیامی رئیس مشهدی فدراسیون دوومیدانی معتقد 
اســت در حق این رشته در ورزش کشور ظلم شده است و 
ورزشکاران آن درآمدی ندارند. مشروح گفت وگوی صیامی با 

فارس را در زیر می خوانید:

شما دبیر فدراسیون زمان کیهانی بودید و قبل از س
انتخابات هم این شــائبه وجود داشت که شما ادامه 

دهنده راه او هستید.
نه، اصالً این طور نیست. ما برنامه خودمان را داریم و طبق آن 
پیش می رویم. با اهدافی وارد فدراسیون شدم و می خواهم 
به بخش های پایه ای توجه بیشتری داشته باشم تا در آینده 
در هر ماده چند ورزشگاه خوب داشته باشیم و از تک بعدی 

بودن بیرون بیاییم. 

شنیده شده فدراسیون به دنبال مربی خارجی برای س
برخی مواد است. این موضوع صحت دارد؟

فدراسیون با حمایت حامی مالی به دنبال این است که دو، 
سه مربی خارجی را برای رده های پایه )جوانان و نوجوانان( 

استخدام کند اما هنوز این قضیه نهایی نشده است. 

کرد؟در چه موادی جذب خواهید س
در پرتاب  چکش، دیســک و در 

پرش ها. 

برخی عنــوان می دارند که در س
شرایط کنونی و با توجه به ظرفیت های موجود، باید 

از مربیان داخلی استفاده شود؟
برای  والیبــال  و  فوتبال 
تیم های ملی خود از چه 
مربیانی استفاده کردند؟ 
مربی  کــه موردنظرمان 

باشد، در کشــور نداریم. 
مــا در رده های پایه دنبال 

مطرح  و  خــوب  مربیــان 
هستیم.

حضور این مربیان س
خواهد  شکل  چه  به 

بود؟ 
کمیتــه جوانان و نوجوانــان ۵، 6 پرتابگر مســتعد را 
انتخاب می کنــد تا با این مربیان کار کنند. از ســوی 
دیگــر مربیان جوان را هم کنــار آن ها قرار می دهیم تا 
کسب تجربه کنند. همان کاری که والیبال انجام داد و 

رده های پایه اش به موفقیت های زیادی رسید. 

تفتیان در سال های اخیر همیشه سودای حضور در س
اردوی فرانسه را داشته. آیا در دوره شما هم باز این 

روند ادامه پیدا می کند؟
تفتیان هم برنامه های خود را به ما داده و اگر مسابقه ای در 

خارج برگزار شد، اعزام می شود.

آیا س می شود.  تفتیان همشهری شما محســوب 
نگاهتان در مورد او با بقیه تفاوت دارد یا خیر؟

بنــده خارج از ضوابط هیچ کاری و اقدامی انجام نمی دهم. 
اصالً نگاهمان این نیست که چه ورزشکاری از کدام استان یا 
همشهری من است. او ورودی مسابقات داخل سالن جهانی 
و سهمیه المپیک را کسب کرده و نباید رهایش کنیم. من 
وقتی بررسی می کنم، می بینم چه قدر در حق دوومیدانی و 
ورزشکاران آن ظلم شــده است و درآمد بسیار کمی دارند 

و اگر فدراسیون هم حمایت نکند، دچار مشکل می شوند. 

این مسئله مربوط به گذشته است که  در دوومیدانی س
در بحث قراردادها خیلی پایین گرفته  اند.

بله درســت است. برنامه 
ما این است به سمت 
و ســویی برویــم که 
درآمدشان بیشتر شود. 

وضعیت سازمان تیم های ملی س
چه می شود؟

احساس خودم این است که نقش کمیته ها پر 
رنگ خواهد شد و اگر موفق باشیم شاید نیازی 

به سازمان تیم های ملی هم نباشد.

در حال حاضر دو ســهمیه توسط س
حدادی و تفتیان کسب کرده ایم. آیا 
به دنبال افزایش هستید یا کیفیت 

مهم است؟
تنها به دنبال کسب سهمیه المپیک 
نیستیم. ورزشــکاری باید به این 
بازی ها راه پیــدا کند که بتواند 
به مرحله نهایی یا نیمه نهایی 

صعود کند.

پرسپولیس را برای فینال آسیا ضعیف کردند

سیدجالل: دست و پای ما را بستند
رئیس فدراسیون دوومیدانی

برای تیم های ملی مربی خارجی می آوریم

گزارش ویژه

ورزش: محمد صالح، ستاره مصری لیورپول 
که پس از شرکت در عروسی برادرش در این 
کشور، تست کرونایش مثبت شده بود، پس 
از چند روز قرنطینــه و رعایت پروتکل های 
بهداشتی از شــر این ویروس خالص شد و 
می تواند به میادین برگــردد. محمد صالح 
ستاره مصری لیورپول در وقفه اخیر بازی های 
ملی زمانی که برای شــرکت در اردوی تیم 
ملی کشــورش به مصر ســفر کرده بود با 
پاسخ مثبت تســت های کرونا مواجه شد و 
به قرنطینه رفت. اما حاال جدیدترین تست 
کرونای او منفی بــوده و صالح می تواند در 
بازی روز چهارشــنبه مقابــل آتاالنتا برای 
لیورپول بازی کند. یورگن کلوپ ســرمربی 
لیورپول با تأیید این خبر گفت محمد صالح 
می تواند شــرکت در تمرینات لیورپول را از 

ســر بگیرد. این در حالی است 
که صالح به دلیل همین 
تیمش  دیدار  مســئله 
مقابل لستر در لیگ برتر 
که با پیــروزی 3برصفر 

لیورپولی ها به پایان رســید را از دست داد. 
کلــوپ در پایان بازی بــه خبرنگاران گفت 
صالح می تواند در بازی روز چهارشــنبه در 
لیــگ قهرمانان به میدان بــرود. او امروز به 
همراه دیگر بازیکنان لیورپول در یک تست 
دیگر شرکت خواهد کرد که پاسخ منفی این 
تســت به معنای مجاز بودن او به حضور در 
مقابل آتاالنتا خواهد بود. کلوپ به خبرنگاران 
گفت: »شنیده ام که تست صالح امروز منفی 
بوده. ما فردا طبــق قوانین فیفا برای لیگ 
قهرمانان تســت می دهیــم و من مطمئنم 
صالح در این تســت شرکت خواهد کرد. او 

می تواند با ما تمرین کند«.
این در حالی است که یورگن کلوپ بسیاری 
از بازیکنان اصلی اش را به دلیل مصدومیت و 
ابتال به کرونا در اختیار ندارد، اما با این وجود 
لیورپول توانســت  با درخشش دیوگو 
ژوتــا و روبرتو فیرمینو، مقابل 
لسترسیتی با سه گل 

به برتری برسد.

ورزش: مهاجم گل گهر ســیرجان گفت که این تیم، دومین 
فصل حضور در لیگ برتــر را تجربه می کند و توقعات از این 
تیم نباید زیاد باشد. گادوین منشا در گفت وگو با تسنیم، درباره 
دو پیــروزی مهم در دو هفتــه اول لیگ برتر اظهار کرد: پس 
از شکســت تیم بزرگ سپاهان با مس رفسنجان بازی کردیم 
که در این مســابقه، چمن مصنوعــی حریف اصلی ما بود که 
روی کیفیــت کار هر دو تیم مؤثر بود. به نظرم تیم مس بازی 
باکیفیتی ارائه کرد و روی زمین چمن طبیعی می تواند موفق تر 
از این هم باشد. وی درباره دو گلی که خودش در این مسابقه 
به ثمر رســاند، تصریح کرد: عملکرد من حاصل تالش سایر 
هم تیمی هایم بود. البته من زودتر می توانستم گلزنی کنم که 
درخشش دروازه بان مس و بی دقتی خودم باعث شد دیرتر گل 

بزنم. 

ثبات بیشتر#
مهاجم گل گهر ســیرجان درخصوص شــرایط این باشگاه و 
صدرنشــینی این تیم در لیگ برتر خاطرنشــان کرد: شرایط 
گل گهر بسیار خوب است و این باشگاه امکانات ورزشی بسیار 
خوبی دارد. امســال دومین سال حضور گل گهر در لیگ برتر 
محسوب می شود و از همه چیز مهم تر برای ما، ثبات در لیگ 

برتر است. 
منشا درخصوص کار کردن زیر نظر امیر قلعه نویی بیان کرد: 
قلعه نویی پُرافتخارترین مربی و جزو بزرگان فوتبال ایران است. 
برای من باعث افتخار اســت که امسال زیر نظر او و کادر فنی 

او کار می کنم.

داستان آقای گلی#
مهاجــم نیجریه ای گل گهر ســیرجان در این بــاره که آیا 
رســیدن به عنوان آقای گلی لیگ برتــر را دنبال می کند 
یا خیر، اظهار کرد: موفقیت تیمی مهم تر از فردی اســت و 
اگر تیم موفق باشد، موفقیت فردی کنار آن بدست می آید. 
هیچ بازیکنــی نمی تواند کتمــان کند کــه از آقای گلی 
خوشحال می شود و من دوست دارم و انگیزه کافی دارم که 

به این عنوان برسم.

امیدوارم در قوانین بازنگری شود #
منشــا در مورد قانون ممنوعیت ورود بازیکنان و مربیان خارجی به 
فوتبال ایران تصریح کرد: این قانون نکات منفی و مثبتی دارد که نکات 
منفی آن بیشتر است. جذب بازیکنان خارجی به کیفیت لیگ برتر 
کمک می کند و جلوگیری از این موضوع نکته ای منفی است. امیدوارم 
بازنگری در قوانین ایجاد شــود و بازیکنان و مربیانی با کیفیت باالتر 
بتوانند به ایران بیایند که تأثیر آن در سایر بازیکنان ایجاد می شود و 

آن ها هم تالش می کنند کیفیت بهتری از خود نشان دهند.

جانور سوئدی قوی تر شده است

زالتان و نیم قرن نبرد 
امین غالم نژاد: تیم آث میالن 
توانســت در دیدار پایانی هفته 
هشتم رقابت های سری آ ایتالیا، 
در ورزشگاه ســن پائولوی شهر 
ناپل، با نتیجــه خوب 3 بر یک از 

ناپولی  بگذرد و دوباره به صدر جدول صعود سد 
کند. در این مســابقه، زالتان ابراهیموویچ مرد اول میدان 
بود. این پیرمرد سوئدی در دقیقه ٢٠ مسابقه سانتر زیبای 
تئو هرناندز را به زیبایی هر چه تمام تر به گوشــه دروازه 
الکس مرت فرستاد و گل نخست بازی را به ثمر رساند. گل 
زیبایی که پشت نقطه پنالتی زده شد و رسانه های انگلیسی آن 
را ظالمانه خواندند. ایبرا در صفحه اینستاگرامش با انتشار این 

عکس نوشته:حیوانات همدیگر را بهتر درک می کنند!

سبقت از کریس#
پیرمرد سوئدی اکنون 3٩ ساله است، اما شما از نحوه بازی او در سری 
A نمی دانید که او این ســن و سال را دارد. ابراهیموویچ در 6 دیدار از 
هشت مسابقه میالن در این فصل از رقابت های سری آ به میدان رفته و 

توانسته است ١٠ بار دروازه رقبا را باز کند.
او اکنون در لیگ دو گل بیشــتر از برنده پنج دوره توپ طالی فوتبال 
جهان به ثمر رسانده است. کریستیانو رونالدو 3۵ ساله تاکنون هشت گل 

برای یووه در سری آ به ثمر رسانده است.

مصدومیت بد موقع#
اما در اواخر بازی با ناپولی این مهاجم باتجربه از ناحیه همسترینگ 

دچار آسیب دیدگی شــد و جای خود را به لورنزو کولومبو داد. هنوز شدت 
مصدومیت او مشــخص نشــده، اما غیبت او برای میالنی ها که تا پیش از 

کریسمس باید ٩ بازی انجام بدهند، ضربه بزرگی خواهد بود.  

بازی تا ۵0 سالگی#
فعالیت حرفه ای ابراهیموویچ از ســال ١٩٩٩ با مالمو ســوئد آغاز شد اما او 
اکنون اینجا حضور دارد و ثابت می کند که ســن فقط یک عدد اســت. در 
حقیقــت، مدیربرنامه او مینو رایوال اعتقاد دارد که زالتان توانایی بازی تا ۵٠ 

سالگی را دارد.
رایوال در مصاحبه ای به volkskrant.nl گفت: زالتان به فوتبالش ادامه خواهد 
داد، تا زمانی که مجبور شوند او را با برانکارد به بیرون ببرند. او می تواند تا ۵٠ 
سالگی به فوتبالش ادامه دهد به شرطی که در لیگ های با سطح باال بازی کند. 

او تمام میالن را زنده کرده است. او ٩٠ درصد آن تیم است.

تمجید گتوزو از ایبرا#
گتوزو در پایان بازی با ســتایش از زالتان که بعد از به ثمر رســاندن دو گل 
مصدوم شــد و لنگ لنگان زمین را ترک کــرد گفت: »میالن به ایبرا کاماًل 
باور دارد. به نظر من زالتان حتی نســبت به ١٢-١٠ سال پیش هم قوی تر 
اســت. میالن در این بازی از سانتر استفاده می کرد چون می دانست زالتان 
در محوطه جریمه حاضر است که از آن ها استفاده کند. ما امروز موقعیت های 
زیادی خلق کردیم، ولی به توانمان برای استفاده از آن ها باور نداشتیم. مسئله، 
مسئله ذهنیت است. فوتبال یعنی به هم کمک کردن و روحیه تیمی داشتن 
و در مواقع دشــوار در کنار هم ایســتادن و استحکام تیم را باال بردن. کاری 
کــه زالتان در تیم میالن انجام می دهد و نبض تهاجمی تیم را با حرکات و 

جایگیری هایش تنظیم می کند.«

باشگاه پرسپولیس این روزها در نزدیکی حضور در فینال 
جام باشگاه های آسیا کانون حواشی زیادی است و هر روز 
در مورد بازیکنان و مسائل مالی این باشگاه خبرهای ضد 
و نقیض زیادی منشر می شود. پرسپولیسی ها برای پاسخ 
دادن به این شــایعات در توییتی نوشتند: هواداران عزیز 
موارد مطروحه زیر که باعث نگرانی شده صحت ندارد. ١- 
بند جدایی مهدیخانی ٢- کاهش  درصد قرارداد آل کثیر 

3-  حضور 6٠ نفر میهمان همراه تیم.

باشگاه فوالد پس از درگیری ها و حواشی هایی که در بازی این تیم 
با استقالل روی داد و محمود فکری به ارکان این باشگاه توهین 
کرد، حاال در توییتی عمالً خواســتار برخورد جدی با ســرمربی 
استقالل شــده اســت.آن ها با تکیه بر رأی مهاجم پرسپولیس 
نوشتند: »عیسی آکثیر پسر خوب خوزستان به خاطر تنگ کردن 
چشمانش بدون هیچ منظوری 6 ماه از همه فعالیت های فوتبالی 
محروم شد آیا کمیته انضباطی برای این توهین محمود فکری به 

فوتبال دوستان خوزستان جرئت صدور چنین احکامی را دارد؟

باشگاه فوالدباشگاه پرسپولیس
نیمه نخست دیدار دو تیم آرسنال و لیدزیونایتد با تساوی 
بدون گل به اتمام رسید و با احتساب این نتیجه، حاال بیش 
از ۴٠٠ دقیقه اســت توپچی ها در جریان بازی موفق به 
گلزنی نشده اند. پیرس مورگان یکی از منتقدان همیشگی 
اوزیل در توییتر خواهان بازگشــت او شده و رخ دادن این 
اتفاق را هم به ســود باشــگاه و هم به سود خود بازیکن 
دانســت. مســوت اوزیل نیز به طعنه و با خنده در پاسخ 
نوشت: پیرس، خودت هستی یا گوشی تو هک شده است؟

مــگان راپینو، بازیکن مطرح تیم بانوان آمریکا باز هم به دونالد 
ترامپ طعنه زده اســت. هر از چند گاهی مگان راپینو نسبت 
به دونالد ترامپ انتقاداتی داشــته و حاال کــه او در دوره دوم 
ریاســت جمهوری قافیه را به جو بایدن باخته، بهترین فرصت 

برای این بازیکن فرا رسیده تا با ترامپ تسویه حساب کند.
مگان راپینو اینجا نیز رئیس جمهور آمریکا را بی نصیب نگذاشته 
و در توییتر خود نوشته است: »با تمام این بازشماری ها، ترامپ 

در هر ایالتی دو بار شکست می خورد«.

مگان راپینومسوت اوزیل

نمی خواهیم توقعات را از گل گهر باال ببریم

منشا: انگیزه کافی برای آقای گل شدن را دارم

ضد  حمله

دربی ایرانی های بلژیک را یاران محمدی بردند
ورزش: تیــم شــارلوا در خانه مغلوب خنت شــد. در چارچوب هفته 
دوازدهم ژوپیلر لیگ بلژیک تیم شــارلوا با نتیجه یک بر صفر از خنت 
شکســت خورد. تنها گل این بازی توســط بوکاری در دقیقه۴۵ وارد 
دروازه شــارلوا شد. کاوه رضایی و علی قلی  زاده در ترکیب اصلی شارلوا 
بازی کردنــد. میالد محمدی هم در ترکیب اصلی خنت حضور کاملی 

داشت.

 حمید بی غم 
در آستانه بازگشت به مس سونگون

ورزش: طی روزهای گذشته باشگاه مس سونگون آبستن اتفاقاتی بود 
که مهم ترین آن تغییر مدیریت این باشگاه و روی کار آمدن محمدرضا 
کافــی به جای حامد نجفی بود. کافی که تمایلی ندارد با علی افضل - 
که به دلیل محرومیت قادر به نشســتن روی نیمکت این تیم به مدت 
یک ســال نیســت - همکاری کند از مدت ها پیش مذاکراتی با حمید 
بی غم سرمربی فصل گذشته تیم مس سونگون داشته تا این مربی را به 

عنوان جانشین افضل انتخاب کند. 

پیروزی الریان با شجاع مقابل یاران منتظری
ورزش: الریان در شــبی که شــجاع خلیــل زاده را در ترکیب اصلی 
خود داشــت با دو گل برابر تیم پژمان منتظری به پیروزی دست پیدا 
کرد. الریان با حضور ٩٠ دقیقه ای شــجاع خلیل زاده توانست با دو گل 

الخریطیات را شکست دهد.
این بازی یکی از داربی های ایرانی های لیگ قطر بود و پژمان منتظری 
هم بازوبند کاپیتانی الخریطیات را بر بازو بســت و ٩٠ دقیقه بازی کرد 

که پیروزی با تیم شجاع بود.

طاهرخانی: به پرسپولیس رفتم تا به مدیران 
استقالل خیلی چیزها را ثابت کنم

ورزش: مدافع فصل گذشــته تیم فوتبال اســتقالل ســکوت خود را 
درباره حضور در باشگاه پرسپولیس و عدم امضای قرارداد با این باشگاه 
شکست. طاهرخانی تأکید کرد: قبل از خارج شدن از باشگاه پیکان به 
مقصد باشــگاه پرســپولیس به آقایان رحیم پور و تارتار هم گفتم  من 
به باشــگاه پرســپولیس می روم اما به احتمال خیلی زیاد بر می گردم 
و اینجا قرارداد می بندم. می خواهم به باشــگاه پرســپولیس بروم تا به 
مدیران اســتقالل خیلی چیزها را ثابت کنم.متأســفانه آن ها نامه عدم 
نیاز من را زدنــد و در نهایت نامه تعیین تکلیف، مربی تیم و عدم نیاز 

را مطرح کردند!

بازگشت دیاباته به تمرین استقالل
ورزش: مهاجم تیم استقالل در جلسه تمرینی دیروز حضور پیدا کرد.
شــیخ دیاباته مهاجم تیم اســتقالل تهران در جلســه تمرینی دیروز 
آبی پوشان شرکت کرد. جلسه تمرینی دیروز در مجموعه ورزشی غدیر 
برپا شد و برنامه  های آماده سازی پیش از مسابقه مقابل ماشین سازی 
تبریز در هفته سوم پیگیری شد. مهاجم مالیایی به دلیل اتفاقات دیدار 
مقابل فوالد خوزســتان به کمیته انضباطی احضار شــده بود و اجازه 

حضور در تمرینات را نداشت.

تست کرونای مدافع آبی ها مثبت شد
ورزش: بازیکن تیم استقالل تهران به ویروس کرونا مبتال شد. عرفان 
روحانی، مدافع جوان تیم اســتقالل تهران به ویروس کرونا مبتال شده 
اســت. بازیکن آبی پوشــان در فضای مجازی این خبر را تأیید کرده 
است و مطمئناً به قرنطینه خانگی می رود. روحانی در حالی به بیماری 
کووید-١٩ مبتال شده که محمد نادری و احمد موسوی از استقالل به 

تازگی با شکست این ویروس به تمرینات آبی پوشان ملحق شده اند.

بازگشت هافبک مصدوم به استقالل پس از 6 ماه
ورزش: رضا آذری که در تعطیالت کرونایی سال گذشته فوتبال ایران 
از ناحیه رباط صلیبی دچار پارگی شــده بود، مجبور به جراحی پایش 
شد. او در ماه های گذشته دوران نقاهت خود را سپری کرد و از دیروز با 
گذشت حدود 6 ماه بار دیگر به تمرینات استقالل برگشت. آذری بعد از 
هماهنگی با کادر پزشکی استقالل در محل تمرین آبی ها حضور یافت 
و با محمود فکری درباره وضعیتش به گفت و گو نشســت. او همچنین 
تمرینات اختصاصی خود روی چمن و کار با توپ را شروع کرد تا بتواند 

هرچه سریع تر آماده بازگشت به فوتبال شود.

تهدید باشگاه ذوب آهن به کناره گیری از لیگ برتر!
ورزش: پس از اشتباهاتی که علیه تیم ذوب آهن در دو هفته ابتدایی 
لیگ برتر رخ داد، این باشــگاه در بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان 
داد. به نقل از روابط عمومی باشــگاه ذوب آهــن اصفهان درپی ادامه 
ســریال اشتباهات داوری و پایمال شــدن حق تیم فوتبال ذوب آهن 
درلیگ برتر باشگاه های کشور،این باشگاه در نامه ای سرگشاده به وزیر 
محترم ورزش اعتراض خودرا بیان نمود در این دردنامه ادامه شــرایط 
موجود و برایند برخورد ناعادالنه با تیم فوتبال را منجر به کناره گیری  

این باشگاه از لیگ برتر دانست.

قول عجیب مرزبان در صورت قهرمانی سپاهان
ورزش: چند سال پیش بود که علیرضا مرزبان پس از قهرمانی سپاهان 
بــه قول خود عمل کرد و فاصله 3۵ کیلومتری فوالدشــهر تا اصفهان 
را پیــاده طی کرد. این مربی که مهم ترین دســتیار محرم نویدکیا در 
لیگ بیســتم خواهد بود، در یــک برنامه تلویزیونی قــول پیاده روی 
تهران-اصفهان را داد وگفت:» اگر سپاهان قهرمان شد، من از تهران به 
اصفهان پیاده می روم. من حســاب کرده ام. اگر ۵٠٠ کیلومتر در نظر 
بگیریــم هر روز می توانم بین 3٠ تا ۴٠ کیلومتر را پیاده طی کنم. ١3 

، ١۴ روز طول می کشد و زیاد هم نیست«.

ابهام در حضور اسماعیلی مقابل ماشین سازی
ورزش: فرشید اسماعیلی هافبک استقاللی ها در دیدار گذشته تیمش 
مقابل فوالد خوزســتان دچار آسیب دیدگی شد و در تمرینات آبی ها 

حضور نیافت.
اسماعیلی در روزهای گذشته به صورت اختصاصی تمریناتش را انجام 
داد و فیزیوتراپــی کــرد اما هنوز وضعیت او بــرای بازی آینده تیمش 
مشخص نیست. پزشکان استقالل در تالشند تا اسماعیلی را به بازی با 
ماشین سازی برسانند و باید دید چه اتفاقی در این خصوص رخ خواهد 
داد. دیدار اســتقالل و ماشین سازی ساعت ١6:١۵ روز چهارشنبه در 

ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان اروپا
منچستریونایتد - باشاک شهیر
 سه شنبه 4 آذر -  23:30 از شبکه ورزش

 لیگ قهرمانان اروپا
رن - چلسی

 سه شنبه 4 آذر -  21:25 از شبکه ورزش

لیگ قهرمانان اروپا
دیناموکیف - بارسلونا

 سه شنبه 4 آذر -  23:30 از شبکه سه

ورزش در سیما

آلکنو سرمربی تیم ملی والیبال شد
ورزش: والدیمیر آلکنو با امضای قرارداد، به صورت رسمی سرمربی تیم 
ملی والیبال مردان ایران شد.قرارداد سرمربی تیم ملی والیبال ایران دیروز 
)دوشــنبه( پس از امضای محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال 

رسمی شد.
زمان حضور آلکنو در ایران، از فروردین ماه سال آینده است و بر اساس 
این قرارداد، هدایت تیم ملی والیبال کشورمان تا پایان بازی های المپیک 

توکیو بر عهده این مربی باتجربه روس خواهد بود.

بهداد و کیانوش با تیم سیرجانی در لیگ برتر
ورزش: بهداد سلیمی که نخستین تجربه سرمربیگری خود را پشت سر 
گذاشته بود و در یک دوره پیشرفته به میزبانی مجارستان هم شرکت 
کرده بود، در آستانه شروع لیگ جدید با یک تیم جدید به توافق رسیده 

است.
قهرمان المپیک لندن قرار اســت با تیم گهر زمین ســیرجان در لیگ 
برتر ســال ٩٩ حاضر شود؛ مسابقاتی که قرار است در نیمه دوم آذرماه 

استارت بخورد. 
به گفته بهداد سلیمی وزنه برداران ملی پوشی همچون کیا قدمی، محمد 

زارعی  و کیانوش رستمی نیز او را در تیم سیرجانی همراهی می کنند.

قوچان نژاد: امیدواریم که مشهد میزبان 
مسابقات والیبال شود

ورزش: قوچان نژاد،رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی گفت:برای 
اینکه چراغ ســالن مهران خاموش نمانــد، امیدواریم در مراحل آتی 
میزبــان یکــی از مراحل پایانی باشــیم. هیئت های اســتانی بازوان 
فدراســیون والیبال هستند. وقتی همدان اعالم کرد امکان میزبانی از 
مسابقات را ندارد، برای کمک به فدراسیون بالفاصله میزبانی مسابقات 
را قبــول کردیم. احتمال میزبانی در مراحل باالتر وجود دارد. یکی از 
برنامه های هیئت والیبال خراســان رضوی زنده نگه داشتن والیبال در 
این اســتان اســت. با توجه به لطمه ای که از نبود تیم لیگ برتری و 
بی برنامگی های موجود خوردیم، در نظر داشتیم تا شور و هیجان را به 

سالن مهران مشهد بازگردانیم.

بدشانسی ملی پوش تیم کشتی استقالل
ورزش: یونس امامی، دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان در سال ٢٠١٩ 
که برای فصل جدید لیگ برتر به تیم استقالل ملحق شده بود و در دور 
رفت هم کشتی های خوبی برای این تیم گرفت، چند روز قبل در جریان 

تمرینات با شکستگی بینی مواجه شد.
این کشــتی گیر ملی پوش که در جریــان انتخابی اخیر تیم ملی هم 
توانست عنوان قهرمانی وزن ٧٠ کیلوگرم را کسب کند، بعد از شکستگی 

و پارگی از ناحیه بینی مورد عمل جراحی قرار گرفت.
حاال و در شرایطی که قرار است از هفته آینده لیگ برتر کشتی آزاد در 
دور برگشت پیگیری شود و اواخر ماه جاری هم مرحله نهایی مسابقات 
برگزار خواهد شد، گویا یونس امامی فعالً قادر به رفتن روی تشک برای 

مبارزه نیست.

 لیست نهایی تیم ملی بسکتبال 
برای سفر به قطر

ورزش : لیســت ١٢ نفره تیم ملی بســکتبال برای سفر به قطر و 
حضور در پنجره دوم مسابقات انتخابی کاپ آسیا مشخص شد.

تیم ملی بســکتبال ایران که چند روزی اســت اردوی خود را در 
تهــران آغاز کرده، امشــب برای حضور در پنجره دوم مســابقات 
انتخابی کاپ آسیا تهران را به مقصد دوحه ترک خواهد کرد. ایران 
در این پنجره ٨ آذر با عربستان و ١٠ آذر با سوریه دیدار می کند.

در حالی که در مرحلــه اول ٢٠ بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت 
شده بودند، چند بازیکن سرشناس به دالیل مختلف خط خوردند. 
حامد حدادی به دلیل محدودیت سفر به چین نتوانست این کشور 
را تــرک کند و با اجــازه کادرفنی در چیــن ماند.همچنین صمد 
نیکخواه بهرامی و رســول مظفری هم با تست مثبت کرونای خود 
مواجه بودند و نتوانســتند تیم ملــی را همراهی کنند. حاال مهران 
شاهین طبع با خط کشیدن روی نام چند بازیکن دیگر لیست ١٢ 

نفره و نهایی خود را اعالم کرده است. 
محمــد ترابــی، محمد جمشــیدی، محمــد حســن زاده، حامد 
حسین زاده، سعید داورپناه، مایک رســتم پور، آرمان زنگنه، آرون 
گرامی پور، ســجاد مشایخی، میثم میرزایی، ســینا واحدی، بهنام 

یخچالی.

دختر آسمان خراش ترکمنستانی در راه تهران
ورزش : بازیکن ترکمنســتانی که قبالً هم ســابقه بازی در لیگ برتر 
بســکتبال بانوان ایران را دارد، به زودی به مهرام می پیوندد.آینا گوکوا، 
سنتر نام آشنای ترکمنستانی که قبالً سابقه بازی در چند تیم در لیگ 
برتر ایران را دارد، با مهرام به توافق رســیده تا در ادامه فصل با پیراهن 

این تیم به میدان برود.

NBA قراردادهای 195 میلیون دالری در
ورزش:  در ادامه نقل و انتقاالت لیگ بسکتبال NBA دو بازیکن قرارداد 
١٩۵ میلیون دالری را با تیم های خود به امضا رساندند. جیسون تتوم 
ستاره تیم بوســتون و داناوان میچل بازیکن تأثیرگذار یوتا جاز قرارداد 
خود را برای پنج فصل دیگر به ارزش ١٩۵ میلیون دالر با تیم های خود 

تمدید کردند.

پیروزی محمد صالح بر کرونا

گفت وگوی کوتاه

  روشن: 

آقای آذری! استقالل نیاز به 
دلسوزی شما ندارد

ورزش: پیشکسوت تیم فوتبال استقالل خطاب 
به مدیرعامل باشــگاه فوالد گفــت:آذری بهتر 
اســت احترام خودش را نگــه دارد و در همان 
فوالد به خدماتش ادامه بدهد. حســن روشــن 
در گفــت و گو با فارس، در خصوص شکســت 
اســتقالل مقابل فوالد خوزستان و حواشی که 
بعد از این مســابقه ایجاد شــد اظهار کرد: من 
در تهران نیســتم و بازی را ندیدم ولی گل های 

مسابقه را از طریق اخبار تماشا کردم. 
وی افــزود: از جریان اتفاقاتــی که در بازی رخ 
داده باخبر هســتم چون با خیلی ها در این دو 
ســه روز صحبت کردم. شــنیده ام مدیرعامل 
باشــگاه فوالد در تلویزیــون و ... صحبت هایی 
را در مورد مشــکالت اســتقالل بیان کرده اما 
من با او صحبتی دارم. پیشکســوت استقالل و 
بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: آقای 
آذری! اســتقالل صاحب دارد، شاید یک مقدار 
به تالطم خورده ولی جمع و جور می شود.شما 
احترام خودت را داشــته باش و همان جایی که 
خدمت می کنی با تندرستی فعالیت کن. روشن 
تصریح کرد: اگر استقالل مشکالتی دارد به شما 
نیاز ندارد. ان شاءاهلل امسال وضع فوتبال درست 
می شود و دیگر نیازی به دلسوزی دیگران برای 

استقالل نیست.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 نخستین تصاویر
 از گریم بازیگران »شهیدان باکری«

سیما وسینما: با آغاز پیش تولید 
مجموعــه تلویزیونی »شــهیدان 
باکری«، گروه ســازنده در تالش 
هستند تا لشــکر همیشه پیروز 

عاشورا را بازسازی کنند.
به گزارش ســیمافیلم، با فراخوان 

اعالم شده از سوی گروه سازنده »شهیدان باکری« برای بازی در نقش های 
مختلف این مجموعه، نزدیک به ۷هزار ویدئو از افراد مســتعد و عالقه مند 
بازیگــری دریافت شــد. از میان این تعداد، یک هزارو۸۰۰ نفر برای تســت 
حضوری انتخاب شدند. در نهایت ۸۰ نفر از کسانی که تا حدودی به شهدای 
عملیات های بدر و خیبر شباهت داشتند توسط گروه کارگردانی پروژه تست 
بازیگری دادند و ۴۰نفر منتخب نهایی برای کاراکترهای اصلی و فرعی سریال 

»شهیدان باکری« شناخته شدند.  
مینی سریال تلویزیونی »شهیدان باکری« در هفت قسمت و به سفارش مرکز 
سیمافیلم تولید می شــود و هادی حجازی فر که نقش مهدی باکری را ایفا 

می کند، کارگردانی این مجموعه را نیز عهده دار است.
شــهرام خلج، گریمور نام آشنای تلویزیون و سینما، مدیر چهره پردازی این 
ســریال است و این روزها تست گریم مجموعه با بازیگران منتخب در حال 

انجام است.
پیش تولید رسمی سریال »شهیدان باکری« آغاز شده و قرار است نخستین 
تجربه کارگردانی حجازی فر در تلویزیون با تهیه کنندگی ابوالفضل صفری در 

هفت قسمت تولید شود.

صفر تا 100 سربازی روی میز نقد »به اضافه مستند«
سیما و سینما: جدیدترین قسمت 
از برنامــه تلویزیونــی »به اضافه 
مســتند« در گفت وگو با ســردار 
مهری، پرســش های مشــموالن 

سربازی را پاسخ می دهد. 
پنجمین قســمت از فصل چهارم 

برنامه تلویزیونی »به اضافه مستند« با پخش و بررسی مستند »سربازی« به 
کارگردانی امیرحسین نوروزی از شبکه مستند پخش خواهد شد.

مستند »سربازی« ماجرایی از زندگی سربازان در پادگان است و فعالیت آنان 
در مدت خدمت و به ویژه دوران آموزشــی را به تصویر می کشــد. این فیلم 
مستند به پادگان های آموزشی شهید خضرایی رفته و روند طی شدن سربازی 

مشموالن در پادگان را به تصویر کشیده است. 
در این قســمت و پس از پخش مســتند، میز گفت وگوی برنامه با حضور 
ســردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا برگزار می شود. او به 
پرســش هایی درباره افزایش مدت زمان خدمت، شرایط سربازان در دوران 

کرونا و ... پاسخگوی پرسش های مردم و مجری برنامه خواهد بود. 
این قســمت از برنامه »به اضافه مستند« امشب ۴ آذر ساعت ۲۰ از شبکه 
مستند پخش خواهد شد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه 5 آذر ساعت ۹ 

صبح و جمعه ۷ آذر ساعت ۱۴ است.
»به اضافه مستند« مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که به پخش 
مهم ترین مستندهای داخلی و خارجی در تلویزیون و بحث کارشناسی درباره 
موضوع مستند می پردازد. این برنامه با اجرای؛ امین قدمی، کارگردانی؛ محسن 
کریمیان و تهیه کنندگی؛ یاســر فریادرس در ساختاری جدید و آیتم های 

مختلف سه شنبه های هر هفته روی آنتن شبکه مستند می رود.

با تهیه کنندگی نوید محمودی
»خانه عزیز« سریال نوروزی شبکه دو شد

سیما و ســینما: »خانه عزیز« 
ســریال نــوروزی شــبکه دو به 
تهیه کنندگی نوید محمودی وارد 

مرحله پیش تولید شد.
بــه نقل از روابط عمومی شــبکه 
دو، »خانــه عزیز« یــک ملودرام 

شیرین اجتماعی اســت که به  صورت همزمان توسط سعید دولت خانی و 
نوید محمودی در حال نگارش است. این سریال مراحل پیش تولید خود را 

می گذراند تا برای پخش در ایام نوروز ۱۴۰۰ آماده شود.
نوید محمودی پیش از این ســریال »سایه بان« را برای شبکه دوسیما روانه 
آنتن کرده بود که ضمن معرفی چهره های جدید، با استقبال مخاطبان نیز 

روبه رو شد.

واکنش جلیل سامان به سانسور بازپخش »زیرخاکی«
از ساخت ادامه سریال انصراف می دهم

جلیل سامان،  سیما و سینما: 
کارگردان ســریال »زیرخاکی« 
به دلیل سانسور در بازپخش این 
سریال اعالم کرد از ادامه ساخت 
این مجموعه منصرف شده است.
به گــزارش قدس، ایــن روزها 

سریال »زیرخاکی« که در ایام ماه مبارک رمضان سال جاری روی آنتن 
شبکه یک سیما رفت، از این شبکه بازپخش می شود.

جلیل ســامان چندی پیش از تدارک تصویربرداری فصل جدید این 
ســریال خبر داد و دوشنبه سوم آذرماه در پست جدیدی در صفحه 
شخصی خود در اینســتاگرام نسبت به بازپخش این سریال واکنش 

نشان داده است.
سامان در صفحه خود نوشته است: »با پوزش از مخاطبان دوست داشتنی 
سریال زیرخاکی، به علت سانسور بی دلیل آن در بازپخش و سیاست های 

دوگانه و متناقض تلویزیون، از ادامه ساخت آن انصراف می دهم«.
این سریال ۱۹ قسمتی از شنبه اول آذر هر روز حوالی ساعت ۱۸ پخش 
می شود. این سریال ساعت ۳۰ دقیقه بامداد و ۹:۳۰ روز بعد نیز بازپخش 

می شود.
قصه این ســریال درباره مردی است که دنبال »زیرخاکی« است و برای 
یافتن گنج، درگیر ماجراهای هیجان انگیزی می شــود. او طی داستان 
درگیر مسائلی همچون دستگیری به جرم پخش اعالمیه ضدشاه، کمک 
به برادرش در تعمیر موشــک و... می شود. جالب است که در همه این 
موارد او از ماجراهایی که اتفاق می افتد بی خبر و بی اعتناست و مشغول 

به کار خودش است.
پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، هادی حجازی فر، نادر فالح، امید روحانی، 
ایرج سنجری، اصغر نقی زاده و گوهر خیراندیش، از بازیگران این سریال 

هستند .

 سیما و سینما/ زهره کهندل ویروس کرونا 
وقتــی میهمــان ناخوانده ریه میزبانش شــود، 
کاری ندارد که آن میزبان چه کســی اســت. با 
تکثیر دیوانــه وارش می توانــد دروازه حنجره ای 
طالیی را مســدود  کند که خاطرات نســلی از 
عاشقان سینمای جهان به آن گره خورده است. 
کرونا، چنگیز جلیلوندی که یکی از مشهورترین 
دوبلورهای کشــورمان بود و در گویندگی هایش 
قابلیت تیپ ســازی را داشــت، با همه خاطرات 
ماندگاری که از خودش به جا گذاشت، از جامعه 

هنری ایران گرفت. 
بهروز رضوی، صداپیشه 
و گوینده پیشکســوت 
با  تلویزیــون  و  رادیــو 
اظهار تأســف از فقدان 
زنده یاد چنگیز جلیلوند 
به خبرنگار ما می گوید: 
آقــای جلیلوند از خواص ایــن عرصه بود، هم از 
جهت کیفیت صدا و هم از جهت اجرا، او از بزرگان 
عالم صداپیشگی بود و حق زیادی به گردن دوبله 

ایران داشت. 
وی ادامه می دهد: زنده یاد جلیلوند، صداپیشگی 
اکثر شخصیت های شــاخص و بزرگ سینمای 
ایران و جهان را بر عهده داشــت و جالب اینکه 
تغییر شخصیت ها، تغییرات منحصربه فردی را در 
صدای او به وجود می آورد که شــنیدنی بود. این 
همه مهارت، دقت و ظرافــت در کار این دوبلور 
فقید، بهت آور بود. مرحوم جلیلوند، انسان شریف 
و خودساخته ای بود و جای تأسف دارد که چنین 

شخصیت ارزشمندی را از دست دادیم. 
رضــوی با بیــان اینکــه حرفه صداپیشــگی، 
بازنشســتگی ندارد، عنوان می کند: تا زمانی که 
صدا از حنجره ما بیــرون می آید باید کار کنیم. 
واقعیت این است که دوبله ایران هم مانند بسیاری 
از شــقوق هنری دیگر در دوره کرونا، آسیب های 
جدی دیده است، ولی به مدد گویندگانی همچون 
مرحــوم جلیلوند و دیگر دوســتان فعال در این 
عرصه، حرفه دوبله هم ســعی خودش را می کند 
تا نقشــی در ارتقای هنر کشورمان داشته باشد. 
مرحوم جلیلوند، مهره ارزشــمندی بود که دیگر 
نظیر او نیست، مانند هنرمندان دیگری که وقتی 

از دنیا رفتند، مانند آن ها تکرار نشد.

صبر تازه واردها کم است#
وی با اشــاره بــه ضعف تربیت نیــرو در عرصه 
صداپیشــگی و گویندگی خاطرنشــان می کند: 
تالش مدیران ســازمان صدا و سیما بر این بوده 
که نیروهایی در این عرصه تربیت شوند. کسانی 
که در گذشته برای تست دوبله می آمدند، میزان 
صبوری شــان سنجیده می شــد که چقدر برای 
یادگیری، صبر و قرار دارند. عده ای همان ابتدای 
راه پا پس می کشیدند و می رفتند، ولی برخی که 
می ماندند، رشد کردند و دیده شدند. زمینه برای 
آموزش و یادگیری در این حرفه فراهم است، ولی 
به صورت آموزش های کالسیک انجام نمی شود. 
یعنی نیروهای تازه وارد ضمن کارشــان آموزش 
می بینند، چون متأسفانه آمادگی و صبوری برای 
آموزش در این حوزه کم است. اگرچه در شرایط 
فعلی شیوع کرونا، زمینه گویندگی و صداپیشگی 

هم بسیار کم رونق شده است. 
رضوی که ســال ها تجربه اجــرا و گویندگی در 

تلویزیون را داشته، درباره اینکه چقدر تلویزیون به 
مهارت های کنترل صدا در اجرای مجریان اهمیت 
می دهد، می گوید: معمــوالً مجریان قدیمی این 
نکات را رعایت می کنند، ولی چهره های جدیدی 
که وارد تلویزیون شده اند باید آموزش ببینند، اما 
ضمن کار دارند آموزش می بینند. این طور نیست 
کــه پیش از اجرا، آمــوزش ببینند، در حالی که 
بخش آموزشی سازمان صدا و سیما فعال است، 
اما این حوزه در رادیو پررنگ تر است تا تلویزیون.

وی درباره ورود بازیگران به عرصه اجرا خاطرنشان 
می کند: به هرحال تهیه کننده های تلویزیون سعی 
می کنند به برنامه هایشان جذابیت بدهند تا بیننده 
بیشتری داشــته باشند. یکی از عناصر جذابیت، 
حضور بازیگران برای اجرا در برنامه های تلویزیونی 
اســت. اگر بازیگری ذوق و انگیزه برای یادگیری 
در عرصه اجرا را داشــته باشد که چه بهتر، اگر 
هم نداشته باشد که چهره فروشی می کند و پولش 

را می گیرد.

این گوینده رادیو با بیان اینکه برخی بازیگرانی 
کــه در تلویزیون اجــرا می کننــد پایبند به 
قواعد اجرا نیســتند، می گویــد: این موضوع 
موجب آســیب به حوزه اجراهــای تلویزیونی 
می شــود، چون توقــع بیننــده را از مجریان 
تلویزیونی پایین می آورد و ســلیقه مخاطب را 
تنزل می دهد. ســطح اجرای تلویزیونی باید از 
استانداردی برخوردار باشد، ولی معموالً درباره 

اجرای بازیگرها این اتفاق نمی افتد. 

صدا در رادیو اصالت بیشتری دارد#
رضوی با تأکید بر اینکــه اولویتش کار در رادیو 
است تا تلویزیون، اظهار می کند: من از رادیو شروع 
کردم و رادیو را در گویندگی از ســایر عرصه ها، 
اصیل تر می دانم، چون در رادیو، شنونده با صدای 
گوینده مواجه اســت. در رادیــو، صدای گوینده 
اهمیــت و اولویت دارد، اگرچــه عناصر کمکی 
همچون موسیقی متن و صداگذاری هم می توانند 

کمک کنند، اما عنصر اصلی یک برنامه رادیویی، 
گوینده آن است. 

وی با بیان اینکه دوبله، دغدغه اصلی اش نبوده و 
در حد ضرورت در این حوزه فعالیت کرده است، 
می گوید: گاهی که در فیلم های سینمایی بازی 
می کردم، صــدای نقش خودم را دوبله می کردم. 
با اینکه حرفه من صداپیشــگی است، اما حضور 
جــدی در عرصه دوبله نداشــتم. همان طور که 
بازیگری را نیز تجربه کردم، ولی دغدغه اصلی من 

گویندگی در رادیو بوده است. 
راوی مجموعه مســتند تلویزیونی »ایران« ادامه 
می دهــد: اینکــه دوبله از دغدغه هــای اصلی ام 
نبوده شــاید از خودخواهی من نشأت می گیرد 
که نمی خواستم صدایم را با چهره بازیگر دیگری 
تقســیم کنم، به همین دلیل گویندگی در رادیو 
را ترجیح دادم، چون بــار اصلی برنامه بر دوش 
گوینده است و صدا در رادیو، اصالت بیشتری پیدا 

می کند. 
وی ایــن روزها که مشــغول تولیــد برنامه های 
رادیویی است، یادآور می شود: این شب ها ساعت 
۲۳:۳۰ برنامه »کتاب شب« را در رادیو تهران دارم 
که شنوندگان، یک رمان را هر شب می شنوند و با 

شخصیت ها و قصه های آن همراه می شوند.
رضوی با اشاره به رونق پادکست ها در سال های 
اخیر می گوید: تأثیر صدا بسیار باالست، وقتی 
کتابی به درســتی خوانده می شــود به دلیل 
اینکــه قدرت تخیــل را در شــنونده تقویت 
می کند.  پیدا  بیشــتری  عالقه مندان  می کند، 
یکــی از دالیل رونــق پادکســت ها، توجه به 
توانمندی های صداست. گاهی گوینده آن قدر 
درگیر صدایش می شــود کــه آن را مخملین 
کنــد از درک محتوا و اهمیــت انتقال مفهوم 
بازمی ماند، در حالی که آنچه در صداپیشــگی 

اهمیت دارد، قدرت انتقال محتواست.    
این پیشکسوت عرصه صداپیشگی در پایان یادآور 
می شود: رادیو و تلویزیون در شرایط کرونایی هم 
نمی تواننــد تولید را تعطیل کنند و باید پای کار 
باشیم. مخاطب رادیو و تلویزیون نیاز به برنامه های 
جدید دارد و ســلیقه و خواست مخاطب ما را به 
سمت تولید برنامه های جدید رهنمون می کند، 
به همیــن دلیل باید ســنگر تولیــد را با همه 

سختی هایش حفظ کنیم.

مهر: پیکر زنده یاد چنگیز جلیلوند، هنرمند پیشکسوت دوبله که یکشنبه بر اثر ابتال به 
کرونا دارفانی را وداع گفت، در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.

شهراد بانکی، دوبلور و مدیر روابط عمومی انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره تشییع پیکر زنده یاد چنگیز جلیلوند بیان کرد: هماهنگی 
با خانه سینما برای خاکسپاری زنده یاد جلیلوند در قطعه هنرمندان انجام شده است و 

ایشان در این قطعه به خاک سپرده خواهد شد.
وی درباره زمان تشییع جلیلوند بیان کرد: دختر زنده یاد جلیلوند خارج از ایران است 
و منتظریم تا یکی، دو روز دیگر به ایران بازگردد و آن وقت درباره زمان خاکســپاری 
تصمیم گیری خواهد شد. این گوینده اضافه کرد: درباره نحوه برگزاری مراسم تشییع 
پیکر زنده یاد جلیلوند نیز باید دید پروتکل ها به چه صورت خواهد بود، چون خاکسپاری 

در بهشت زهرا نیز با محدودیت هایی انجام می شود.
بانکی درباره وضعیت دیگر پیشکسوت های دوبله در دوران شیوع کرونا عنوان کرد: برخی 
از گویندگان باسابقه و پیشکسوت همچون منوچهر اسماعیلی، خسرو خسروشاهی، ناصر 
طهماســب و... این روزها کار نمی کنند، اما مرحوم جلیلوند همچنان در استودیوهای 

بیرون از صداوسیما و یا در آموزشگاه کار می کرد.
وی در پایــان گفت: در این مدت چندین نفر از دوبلورها مبتال به کرونا شــده اند، اما 

بهبود یافته اند.

جزئیات بدرقه زنده یاد 
چنگیز  جلیلوند

سیما و سینما: سازندگان »سلمان فارسی« در پیامی از صدای سحرانگیز چنگیز حاشیه 1
جلیلوند در نقشی که در این سریال ایفا کرده است، سخن گفتند.

به گزارش روابط عمومی سیمافیلم، ســازندگان سریال »سلمان فارسی« در پی 
درگذشت چنگیز جلیلوند که سال گذشته در این سریال به ایفای نقش پرداخت، 

متن پیامی را به نگارش درآوردند.
»نقشی ماندگار خلق کرد و رفت...

پاییز سال گذشته بود که استاد چنگیز جلیلوند به کاروان تازه به حرکت درآمده 
سریال سلمان فارسی پیوست. آن زمان وقتی چنگیز جلیلوند در قامت اسقفی رومی 
جلو دوربین قرار گرفت و صدای سحرانگیز استاد در جزیره سحرانگیز قشم طنین 

افکند، همگان مبهوت بازی درخشان او شدند.
استاد چنگیز جلیلوند با اینکه ۸۰ سال سن داشت، اما در دقایقی که برای سریال 
سلمان فارســی بازی کرد، نقشــی مقتدر و ماندگار ایفا کرد. آن زمان در باورمان 

نمی گنجید که دست تقدیر به یک سال نکشید، او را از ما خواهد گرفت.
روزهای همراهی چنگیز جلیلوند با پروژه ســریال سلمان فارسی در جزیره قشم، 
روزهایی فراموش نشدنی و آموزنده بود. حال، یک سال پس از آن روزهای خوش، 
ناخوش از رفتن او هستیم و رفتن مردی را که نشانه صدایی خوش و خوشدلی بود 

را به خانواده وی، دوستان و نزدیکان و اهالی هنر تسلیت می گوییم«.

صدای سحرانگیز جلیلوند  
در »سلمان فارسی«

حاشیه 2

سینمامستند

اکران آنالین جشنواره ها، بهترین استفاده از امکانات موجود

زمان نمایش مستندهای کرونا امسال است
رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح:

از سینمای استراتژیک غفلت کرده ایم
ســیما و ســینما: برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« به دبیری محمد 
حمیدی مقدم، در آذرمـــاه ۱۳۹۹ و با توجه به شیوع جهانی 
بیمــاری کرونا به صورت مجازی و نمایــش برخط )آنالین( 
واکنش هایی را در بین اهالی هنر هفتم به دنبال داشته است. 

در ایــن خصوص کارگردان مســتند »رزم آرا؛ یک دوســیه 
مســکوت« در گفت وگویــی با فارس گفت: حجمــی از آثار 
جشنواره »سینماحقیقت« با موضوع روز کرونا و اتفاقاتی که در 
پی داشته، ساخته شده و وقت دیده شدن آ ن ها اکنون است، 

شاید سال آینده دیگر این ماجرا موضوعیتی نداشته باشد.
احســان عمادی، کارگردان، این جشنواره را مهم ترین رویداد 
سینمای مستند ایران خواند و گفت: نگاهی که مستندسازان به 
جشنواره »سینماحقیقت« دارند موجب شده جایگاه آن بیشتر 
از اهمیتی باشــد که جشــنواره فیلم فجر برای فیلم سازان و 
بازیگران دارد . اگر فیلمی در جشنواره فجر اکران نشود، فرصت 
نمایش در ســینما و شبکه نمایش خانگی را دارد، مخاطبش 
چند میلیونی است و رسانه ها و آدم ها درباره اش حرف می زنند.

عمادی ادامه داد: اما سینمای مستند از نظر مخاطب معدود 
اســت و از این نظر برگزاری جشنواره »سینماحقیقت« برای 
مستندسازان اهمیت بیشتری دارد، چون مواجه ای که فیلمساز 
با مخاطب در این جشــنواره دارد با ایــن کیفیت، تمرکز و 
حجم، در جای دیگری اتفاق نمی افتد؛ بنابراین برگزارنشدن 
جشنواره »سینماحقیقت« حتی برای یک دوره هم می توانست 

مستندسازان را دچار یأس و سرخوردگی کند.
عمادی با اشاره به اینکه تعدادی از مستندسازان سعی کردند 
امسال در مورد کرونا مستند بســازند، گفت: حجمی از آثار 
جشنواره »سینماحقیقت« با موضوع روز کرونا و اتفاقاتی که 
در پی داشــته، ساخته شــده و وقت دیده شدن آن ها اکنون 
است، شاید ســال آینده دیگر این ماجرا موضوعیتی نداشته 
باشد. مرحوم اکبر عالمی هم درگیر ساخت مستندی درباره 
کرونا بود که متأسفانه به دلیل ابتال به این ویروس، فوت کرد. 
مهم بود که فیلم ها امســال دیده و درباره شان صحبت شود، 
برای همین برگزاری جشنواره »سینماحقیقت« حتی به شکل 
آنالین، اتفاقی مهم و ضروری بود. همچنین به گزارش سایت 
جشنواره »سینما حقیقت«  هوشنگ گلمکانی،  منتقد باسابقه 
سینما، برگزاری آنالین )برخط( رویدادهای سینمایی را بهترین 
راه برای حفظ و بقای آن ها در روزهای قرنطینه و کرونا دانست.

ایــن منتقد برگــزاری آنالین چهاردهمین دوره جشــنواره 
بین المللی »ســینماحقیقت« را اســتفاده از امکان موجود 
در شرایط کرونا دانســت و گفت: اگر جشنواره ای سینمایی 

نمی تواند در شرایط کرونا به شکل حضوری برگزار شود، باید 
از امکان برگزاری آنالین اســتفاده کند، حتی اگر تأثیرش از 
برگزاری حضوری آن کمتر باشــد. وی ادامه داد: فیلم دیدن 
هم می تواند جمعی و هم فردی باشد. گرچه سینما رفتن به 
عنوان یک آیین جمعی شناخته شده است و خیلی ها معتقدند 
تماشای فیلم به شــکل دسته جمعی تأثیر بیشتری دارد، اما 
سال هاست خیلی از سینمادوستان در خانه فیلم نگاه می کنند. 
فضای تکنولوژی جدیــد و اینترنت این امکان را فراهم کرده 
که مردم در خانه و به تنهایی فیلم ببینند. برای همین سینما 
رفتن نسبت به گذشته کمتر شده، اما جشنواره وضعیتش فرق 
می کند. دبیر شورای نویسندگان ماهنامه »فیلم« با تأکید بر 
اینکه اکنون در وضعیت اضطراری و پیش بینی نشده هستیم، 
یادآور شد: در این شرایط کرونایی یا باید فعالیت های هنری 
و جشــنواره ای به  طور کلی تعطیل شوند یا از امکان موجود 
استفاده کنیم، حتی اگر تأثیر مطلوب و ۱۰۰درصدی نداشته 
باشد. در مورد سینما هم این طور است که خیلی ها می گویند 
اکران آنالین به درد نمی خورد و باید فیلم در ســینما نمایش 
داده شود. این منتقد باسابقه در پایان گفت: همه قبول دارند 
اکران سینمایی بهتر اســت و اکران آنالین تأثیر، خاصیت و 
درآمــد اکران پرده ای را ندارد، اما چه کار می شــود کرد؟ در 
این وضعیت کسی مقصر نیســت. زندگی ادامه دارد و باید از 
امکان موجود استفاده کرد، بنابراین اگر یک جشنواره سینمایی 
نمی تواند در شرایط کرونا به شکل حضوری برگزار شود، باید از 
امکان برگزاری آنالین برای آن استفاده کرد، حتی اگر تأثیرش 

از برگزاری حضوری بسیار کمتر باشد.
چهاردهمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم مستند ایران 
»سینماحقیقت« به دبیری محمد حمیدی مقدم، در آذرمـاه 
۱۳۹۹ و با توجه به شــیوع جهانی بیمــاری کرونا به صورت 

مجازی و نمایش برخط )آنالین( برگزار خواهد شد.

سیما و سینما: رئیــس بنیاد فرهنگی روایت فتح معتقد 
است: دنیای استکبار بیشتر از آنکه به جنگ پرداخته باشد 
به تولید آثار سینمایی پرداخته است. در تاریخ آمریکا تعداد 
فیلم های هالیوود قابل  مقایسه با جنگ هایی که این کشور 
کرده نیست. آن  وقت با این شرایط ما باید به این پرسش 
پاسخ دهیم که چرا سینمای استراتژیک نداریم و از مسائل 
مهمی از جمله مسائل هسته ای، مسائل فرامرزی و تاریخ 

انقالب و مسائل ملی غفلت کردیم. 
سیدمحمدیاشار نادری، رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح 
شــامگاه یکشنبه ۲ آذر ماه به مناسبت هفته بسیج و آغاز 
شانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت با حضور 
در برنامه »افق سینما« به بررسی وضعیت و جایگاه فعلی 
سینمای ایران و نقش حمایتی دستگاه های اجرایی کشور 

در توسعه سینمای انقالب و دفاع مقدس پرداخت.
بــه گزارش فــارس، وی در خصوص اهمیــت فرهنگ و 
سینما پس از پیروزی انقالب اسالمی گفت: حضرت امام 
خمینی)ره( پــس از پیروزی انقالب با آن  همه مســائل 
سیاســی و اجتماعی که وجود داشــت، در آن سخنرانی 
تاریخی ۲۴ دقیقه، به مقوله سینما و هنر هم اشاره می کنند 
که همین نشــان از اهمیت این هنر نزد ایشان دارد. البته 
پس از انقالب برخی ها برخورد تند و افراطی با ســینما و 
ســینماگران داشتند که حضرت امام )ره( با نطق تاریخی 
خود همه مناســبات را تغییر دادند و فرمودند ما با سینما 

مخالف نیستیم و با فحشا مخالفیم.
رئیس بنیــاد فرهنگی روایت فتــح در خصوص وضعیت 
ســینمای ایران پیش از انقالب نیز اظهار کرد: در مجموع 
آثاری که پیش از انقالب تولید شد، شاید به تعداد انگشت 
یک دست می توان فیلم قابل اعتنا پیدا کرد و در اکثریت آثار 
شاهد ولنگاری و وادادگی بودیم، اما پس از انقالب در سینما 
آثار شاخص و فاخر به لحاظ کیفی و آثار اخالقی و ارزشی 
به لحاظ محتوایی در اولویت قرار گرفت و ژانرهای سیاسی، 

اجتماعی و تاریخ انقالب و دفاع مقدس به آن اضافه شد.
نادری همچنین اشاره ا ی به سیاست های اشتباه و نادرست 
ســینما در دهه ۶۰ کرد و گفت: ریل گذاری ها در دهه ۶۰ 
درســت و دقیق نبود. در آن ســال ها سینمای ایران را به 
سمت ســینمای اروپای شرقی بردند که عمدتاً معناگرا و 
سینمای فلسفی و عرفانی بود در حالی  که در همان زمان 
هالیوود در حال قهرمان سازی و تولید آثار قهرمان محور بود.

این مدیر فرهنگی همچنین با گالیه از بی توجهی متولیان 
امر به تولیدات استراتژیک در سینما نیز عنوان کرد: دنیای 

استکبار بیشتر از آنکه به جنگ پرداخته باشد به تولید آثار 
سینمایی پرداخته است. در تاریخ آمریکا تعداد فیلم های 
هالیوود قابل  مقایســه با جنگ هایی که این کشور کرده 
نیست. آن  وقت با این شرایط ما باید به این پرسش پاسخ 
دهیم که چرا سینمای استراتژیک نداریم و از مسائل مهمی 
از جمله مسائل هسته ای، مسائل فرامرزی و تاریخ انقالب 
و مســائل ملی غفلت کردیم. رهبر انقالب ســینما را هنر 
برتر می دانند و این ابزار در اختیار ماســت و امروز سینما 
یکی از صنایع مترقی در دنیاســت و سینماهای ایران نیز 
جزو ســینمای برتر دنیا از لحاظ کیفی است. نسل امروز 
ما گره های ذهنی نسبت به رویدادهای دهه ۶۰ دارد و آیا 

سینمای ما نسبت به این موضوع مسئولیتی دارد یا خیر؟
رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح با اشــاره به سهم اندک 
ســینمای دفاع مقدس از بودجه کشور گفت: حضرت آقا 
فرمودنــد دفاع مقــدس از عقالنی ترین حرکت های ملت 
ایران اســت و می توانیم در تولید آثار سینمایی سال های 
سال به موضوعات انقالب و دفاع مقدس بپردازیم. از طرفی 
در کنار انگیزه و توانایی کافی برای فیلم ســازان در سطوح 
مختلف، موضوع های مختلفی هم برای سینمای انقالب و 
دفاع مقدس و همچنین مخاطب وفادار نسبت به این نوع 
ســینما وجود دارد، ولی مهم در اولویت قرار دادن ساخت 
فیلم دفاع مقدس در نهادهای فرهنگی کشور است درحالی  
که سهم سینما از بودجه کشور بسیار ناچیز است و سهم 
سینمای انقالب و دفاع مقدس از بودجه سینمای ایران بسیار 

ناچیزتر است.
ویژه برنامــه »افق ســینما« همزمان با آغاز هفته بســیج 
محصول انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس همزمان با 
شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت همه  روزه 

ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه افق سیما روی آنتن می رود.

گفت وگو با »بهروز رضوی« درباره احوال این روزهای صداپیشگان با یادی از مرحوم جلیلوند

صداپیشگی بازنشستگی ندارد
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