
کدام پیوست امنیتی؟
تبلیغــات »بایا« با حضور ســیامک 
انصــاری بدجوری صــدای کاربران 
فضــای مجــازی را درآورده اســت. 
برخی ها، زیرنویس »این تصاویر پیش 
از همه گیری کرونا ضبط شده« را در 
هنگام پخش این تبلیغ به تمســخر 
گرفته اند و برخی دیگر نوشته اند: »بایا« 
با کدام پیوست امنیتی در حال جمع آوری اطالعات تولیدکنندگان و 
ارائه دهندگان خدمات در سراسر کشور است؟ هزینه 150 هزار تومانی 
این شبکه برای ثبت نام هم مایه حیرت کاربران فضای مجازی شده است.

از جمله فواید کرونا
عبداهلل گنجی، مدیر مسئول روزنامه 
جــوان و از فعاالن فضــای مجازی 
درباره افزایش آمار ازدواج جوانان در 
ایــن روز های کرونایی پســتی را در 
حساب شــخصی خود در توییتر به 
اشتراک گذاشت. »خبر خوب... در ۶ 
ماه نخست امســال ازدواج نسبت به 
موقعیت زمانی مشابه دهه گذشته، رشد چشمگیری داشته و طالق نیز 
کاهش یافته است و نشان می دهد مردم از منطقی که عرف بپسندد 
و موجه جلوه نماید برای فاصله گرفتن از رودربایســتی ها، تجمالت 
و تشریفات اســتفاده خواهند کرد. کرونا یک جا هم به درد خورد...«.

فایده ترور!
فــؤاد ایزدی، کارشــناس مســائل 
سیاســی، از زبان رئیس سازمان سیا 
در دولت اوباما- بایدن، سه دلیل برای 
اثبات اینکه ترور دانشــمندان ایرانی 
چه فایده هایی می تواند برای آمریکا و 
اســرائیل داشته باشد، آورده است. او 
در توییتر نوشته است: »حذف فیزیکی 
خود فرد... مشغول کردن دانشمندان دیگر به تمهیدات حفاظتی برای 
مقابله با ســرویس های جاسوسی غربی به جای فعالیت های علمی و 

ترساندن استعدادهای علمی از ورود به علوم راهبردی...«.

مسئوالن شب راحت می خوابند؟
اول وزیر ارتباطات درباره تماشای یک 
فیلم سینمایی توییت کرد و بعد یک 
روحانی جهادگــر با کنایه به توییت 
 TENET وزیر که نوشته بود »با خانمم
رو دیدیم. این دیالوگ فیلم جالب بود: 
ما آینده ای در گذشــته داریم؟« در 
توییتی نوشت:  »منم دو روزه خانمم 
رو تو یه شهر غریب تنها گذاشتم اومدم فیلم »آنچه دولت بر سر مردم 
خوزستان آورده« رو در بندر امام خمینی می بینم. جالب ترین دیالوگ 

این بود: مسئوالن شب راحت می تونن بخوابن؟«

محمد تربت زاده یکی از مدرس های 
در  که  انگلیسی  زبان  معروف 
چندی  دارد،  بروبیایی  اینستاگرام 
پایین  سطح  از  گالیه  با  پیش 
و  تحصیلکرده ها  از  بسیاری  زبان 
از  خاطراتش  دکترا،  دانشجویان 
برخورد با این افراد را منتشر کرده 
بود. این معلم زبان توضیح داده بود: 
»بسیاری از استادان دانشگاه و حتی 
اعضای هیئت علمی با مدرک دکترا، 
بارها برای آموختن زبان به او مراجعه 
کرده بودند اما سطح زبانشان درحد 
این  است!  بوده  بورد«  بلک  »آی ام 
معلم زبان تأکید کرده بود جسارت 
این افراد برای آموختن زبان انگلیسی 
قابل ستایش است اما سؤال اینجاست 
یک استاد سطح اول دانشگاه چطور 
با کمترین دانش انگلیسی ممکن، به 
جایگاه فعلی اش رسیده یا اینکه یک 
دانشجوی دکترا که باید صبح تا شب 
با مقاالت بین المللی و کتاب های زبان 
اصلی سروکله بزند چطور می تواند 
بدون تسلط به زبان انگلیسی مدرک 

دکترا بگیرد؟!

باید فکری اساسی برداشت#
صحبت هــای ایــن معلــم زبــان 
انگلیسی فقط یک روی ماجراست. 
حقیقــت آن اســت که نــه تنها 
بســیاری از تحصیلکرده هــا، بلکه 
خیلی از مسئوالن بلندپایه و حتی 
دیپلمات های مــا هم کوچک ترین 

آشنایی با زبان انگلیسی ندارند.
ایــن را بــه راحتــی می توانیم از 
ســوتی های پی در پی مســئوالن 
در انگلیسی صحبت کردن متوجه 
شــویم. چه آن زمان کــه محمود 
احمــدی نژاد در دانشــگاه کلمبیا 
عبــارت »وان دقیقــه« را به کار برد 
و توســط حضار »هو« شد و چه آن 
زمان که فیلم یک نماینده مجلس 
در تلفظ FATF سوژه فضای مجازی 
شــده بود و چه حاال که دو عبارت 
»آنــی ور« و »آنی تایــم« به خاطر 
ســوتی یکی از نمایندگان مجلس 
نقل محافل مجازی شــده اســت؛ 
همه این ها یک معنا دارد و آن اینکه 

برای تقویت سطح زبان مسئوالن و 
دیپلمات های کشورمان باید فکری 

اساسی کرد.

از حق نگذریم!#
البته در میان مســئوالن، خیلی ها 
هم زبانشــان واقعاً خوب اســت و 
راحت می توانند به انگلیسی یا عربی 
صحبت کنند. مثالً شــهید سپهبد 
سلیمانی کامالً به زبان عربی مسلط 
بود و به راحتی به این زبان سخنرانی 
می کرد. محمدجــواد ظریف هم از 
جمله آن هاست که انگلیسی را روان 

صحبت می کند. 
محمد نهاوندیــان، معاون اقتصادی 
رئیس جمهور هم خوب انگلیســی 
حــرف می زند. علی اکبــر صالحی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم 
از آن زبان بلدهاست. او هم به خوبی 
عربی حرف می زنــد و هم به زبان 
انگلیســی مسلط اســت. علی اکبر 
والیتی، مشاور مقام معظم رهبری و 
وزیر پیشین خارجه هم انگلیسی اش 
خوب اســت. در میــان روحانیون، 
آیت اهلل آملی الریجانی، رئیس سابق 
قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هم تســلط خوبی به 

زبان انگلیسی و البته عربی دارد. 
واقعیت اما این اســت که مسئوالن 
زبان بلد ما انگشت شــمارند و این 
درحالی اســت که تسلط حداقلی 
به زبان انگلیســی جزوی از وظایف 
آن هاســت. بــه عنوان مثــال یک 
نماینده مجلس کــه کوچک ترین 
تســلطی به زبان انگلیســی ندارد، 
چطور باید متــن اصلی قراردادهای 

مهــم بین المللی کــه در خیلی از 
موارد قابل ترجمه نیستند را مطالعه 
کند؟ یا یک مسئول حقوقی چطور 
می توانــد به وظایفــش عمل کند 
درحالی که نمی تواند متون حقوقی 

بین المللی را مطالعه کند؟

ساختارها باید اصالح شود#
مسئوالن ما قطعاً از مریخ نیامده اند و 
خیلی هایشان مثل ما در همین کشور 
آموزش دیده اند. پس طبیعی است 
که مثل خیلی هایمان، پس از سال ها 
سروکله زدن با درس زبان انگلیسی 
در مدرسه و دانشگاه، هنوز نتوانند 
یک جمله انگلیســی را بدون غلط 
بخوانند. نکته اما اینجاست که من و 
شما وزیر و وکیل و نماینده مجلس 
یک کشور نیستیم و اگر نتوانیم یک 
متن انگلیســی را از رو بخوانیم، به 
هیچ جای دنیــا برنمی خورد اما در 
مورد مسئوالن بلندپایه، ماجرا زمین 

تا آسمان تفاوت دارد.
یک کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی 
که معتقد است سیستم آموزشی ما 
چنین مسئوالنی را به جامعه تحویل 
می دهد، به ایسنا گفته است: »مشکل 
از مسئوالن نیست. بعضی ساختارها 

باید اصالح شود.
 االن شــما اگر بخواهیــد حتی در 
ســمت های پاییــن در بعضــی از 
شرکت های داخلی استخدام شوید، 
از شــما مدرک یا تســلط نسبی به 
زبان می خواهند. اما برای جایگاه های 
ریاســت جمهوری،  مثــل  مهمی 
نمایندگی مجلس و... چنین شرطی 
وجود ندارد. دلیلش هم آن است که 

وقتی حداقل مدرک تحصیلی برای 
داوطلبی یا انتصاب در برخی پست ها 
به طور مثال کارشناســی ارشــد یا 
دکتراســت، قاعدتاً انتظــار می رود 
کسی که کارشناسی ارشد یا دکترا 
دارد، در حد مورد نیاز به زبان مسلط 
باشد. اما واقعاً چند درصد از کسانی 
که در کشور ما فوق لیسانس یا دکترا 
دارند، زبانشان خوب است؟ مسئول 
هم در همین سیستم پرورش یافته 
و به همین دلیل شاهد برخی گاف ها 

هستیم«.

عقل کل هستند!#
البتــه دالیــل دیگری هــم برای 
ضعف مسئوالن در مکالمه به زبان 
انگلیسی مطرح می شــود. مثاًل در 
غیرانگلیسی  کشورهای  از  بسیاری 
زبان، برای دیپلمات ها یا مسئوالنی 
که احتیاج به تقویت سطح زبانشان 
برگزار  تخصصی  دوره هــای  دارند، 
می شــود تا عالوه بــر حفظ آبروی 
دیپلماتیــک آن کشــور در مجامع 
بین المللی، عمل به وظایف هم برای 
مســئوالن راحت تر شود. این اتفاق 
در کشــور ما اما هنوز نیفتاده است. 
دالیل آن هم احتماالً ریشه در اعتماد 
به نفس بیش از اندازه برخی مسئوالن 
دارد! در پایان بخشی از صحبت های 
بهمن حســین پور - مســئول سابق 
تشریفات نهاد ریاســت جمهوری و 
رئیس ســابق تشــریفات در وزارت 
خارجه – را می خوانید: »متأسفانه در 
کشور ما هیچ دوره آموزشی از جمله 
زبان انگلیسی یا حتی زبان بدن برای 
وزرا، سفرا، نمایندگان مجلس و حتی 
رؤســای جمهوری برگزار نمی شود، 
چراکه همه فکــر می کنند عقل کل 
هســتند و نیازی به آموزش ندارند. 
هر کسی ممکن اســت اشتباه کند. 
حتی یک انگلیســی زبان هم ممکن 
است تپق بزند؛ چنان که ما هم موقع 
فارسی حرف زدن گاهی اشتباه می کنیم 
با اینکه زبان مادری مان است اما تپق 
با تلفظ اشتباه کلمات بسیار ساده فرق 
دارد و به خصوص از سمت یک مسئول 
به هیچ عنــوان پذیرفته نیســت«.

اصیل بمان و نجیب باش
قدس زندگی / بهاره رهنما در برنامه شام ایرانی که در شبکه نمایش 
خانگی پخش می شود در بخشی از صحبت هایش درباره دختران ایرانی 
گفت:»دخترای ایرانی سر و وضعشون مثل نیکول کیدمن هست و طرز 

فکرشون لُر«!
همین جمله مبهم و البته ناجور رهنما موجب شد کاربران در فضای 
مجازی او را به باد انتقاد بگیرند. رهنما در پاسخ انتقادها، تصویری از 
فیلم قدیمی سینمای ایران یعنی »دختر لر« را منتشر کرد و نوشت: 
»این هم از فیلم دختر لر که من به خاطر قدیمی بودنش اشاره کردم 

و هیچ ربطی به قومیت نداره... خودمم لر محسوب میشم...«.
 بــه هرحال جمله مبهــم خانم بازیگر و حتــی جوابیه ای که داده 
کماکان مورد انتقاد کاربران فضای مجازی اســت و واکنش ها به او 
ادامــه دارد. چند نمونه را بخوانید: »تو هیچ وقت نمی تونی یه دختر 
لر باشــی چون اصالت، غیرت و شــجاعت یک دختر لر رو نداری... 
اینکه بهــاره رهنما از طرز فکر لری انتقاد کنه ناراحتی نداره... فکر 
لری یعنی اصیل بمون، نجیب باش، صداقت داشــته باش و عفت و 
حیا داشــته باش و برای پول هر کاری نکن. وقتی هیچ کدوم از اینا 
رو نداشته باشه طبیعیه که خوشش نیاد... من لُرم اصالتم را موزه ها 

فریاد می زنند، تاریخ را بنگرید...«.

 مجازآباد
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جزئیات نخستین سریال تلویزیونی  
درباره  یکی ازشهدای  دانشمند هسته ای  

» میراث مجید « تصویری  می شود

هیئت 12 نفره برای مذاکره وارد تهران می شود

توافق قطر و ایران برای 
بازی های آسیایی 2030 ؟

گفت وگو با ناصر آراسته، تهیه کننده مسابقه تلویزیونی »رخداد«

دویدن در  داالن  تاریخ معاصر

رکابزنی در جنوب شرق )قسمت اول(
شب راننده ها

 نخســتین ســفرم با دوچرخه وقتی بود که فیس بوک برای خودش 
برو بیایی داشت. چون یادم هست عکسی را در فیس بوک به اشتراک 
گذاشتم که با دوچرخه ام سرخوشانه کنار تابلو »مشهد 1۲0 کیلومتر« 
ایســتاده بودم. ســفر دومم دو ســال پیش اتفاق افتــاد؛ این بار هم 
تنهایی و البته کوتاه از مشــهد تا تربت جام را رکاب زدم. شب خوابی 
در چادر کوچکم در میانه راه و آشــپزی کنــار گندمزار و خرید انار و 
لذت همصحبتی با چوپان ها، خاطره ای برایم شد. سومین سفر اما برایم 
چالشــی جدی تر بود، چرا که باید فاصله قم، تهران و مشهد را رکاب 
می زدم، آن هم همراه با گروهی از خادمان آستان قدس رضوی در قالب 
برنامه ای که چند ســال تکرار شده بود اما برای من سال اول بود. باید 
چیــزی بیش از هزار کیلومتر را رکاب می زدم آن هم به مدت 10 روز 
پی درپی. هنوز یادم هست که گرمای تابستان در مسیر قم به تهران 
و در ادامه تا مشهد چقدر جانفرسا بود، اما شد خاطره ای واقعاً دوست 
داشــتنی. حاال اما در شروع چهارمین سفر با دوچرخه هستم که قرار 
است سیر و سفری در بخشی از جنوب کرمان داشته باشم و مشخصاً 
قلعه گنج. امروز شــروع روز دوم سفر است و صبح با صدای تریلی که 
کنار ما روشن شده است سرم را از کیسه خوابم در کابین تریلی آقای 
قالیباف، همسایه عزیزمان بیرون می آورم. دیشب و در انتهای نخستین 
روز سفر، جایی بین دیگ رستم و راور خوابیدیم و به فاصله چند متری 
از تریلی ما، دوچرخه ام میهمان تریلی همسفر ما آقای حقیقی است 
که قرار اســت از امروز و پس از پیاده شدن در کهنوج فقط من باشم 

و او و جاده.
اینجا تا چشــم کار می کند کویر است و آسمان شیری رنِگ صبح که 
تا دوردســت ها ادامه دارد. دیشــب تا ساعت یک نیمه شب راندیم تا 
رســیدیم اینجا. بخشی از روز و شب نخستین روز سفر پیوند خورد با 
خاطرات آقای قالیباف. اینکه یک روز با مردی باشــید که سال هاست 
در جاده های ایران و خارج از ایران ســفر کرده، بهانه ای می شود برای 
اینکه بدانم راننده های عزیز در کشورمان برای رساندن بار از نقطه ای به 
نقطه دیگر با چه سختی ها و کمبودهایی روبه رو هستند، از بیدار خوابی 
گرفته تا کیفیت بد قطعات ماشین های سنگین تا جاده های چون جگر 
زلیخا شده که به ویژه در شب باید لحظه ای چشم از آن ها برنداشت تا 
هزار و یک مشکل دیگری که کار یک راننده را مشکل می کند. دیشب 
به این فکر می کردم همیشــه ساعت یک شب خوابیده ام اما در همان 
ساعت ماشین های سنگین زیادی زده اند به دل تیرگی شب. پس نیاز 
اســت دست کم امکانات را برای راننده هایی که نه روز دارند و نه شب 

مهیا کنیم.
ادامه دارد

روایت مجازی

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

پای وزارت کار هم به مشکالت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش باز شده استپای وزارت کار هم به مشکالت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش باز شده است

 پول بازنشسته ها  پول بازنشسته ها 
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ورزشورزش

سیما وسینماسیما وسینما

چرا مسئوالن زبان بلد ما انگشت شمارند؟

از » وان دقیقه« تا »آنی تایم«!

میلیچ در گفت و گو با قدس:

 زندگی در ایران
 لذت بخش است
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سینا حسینی: ماجرای پرونده مارک ویلموتس همچنان 
به عنوان یکی از اصلی ترین و جنجالی ترین سوژه های روز 
فوتبال ایران و حوزه مدیریت به شــمار می رود. هرچند 
وزیر بابت این پرونده چندبار راهی بهارســتان شــده تا 
در ایــن ارتباط توضیحات قانع کننــده ای را ارائه دهد، 
اما نمایندگان مجلس شورای اسالمی به واسطه اتفاقات 
متعدد و جنجالی حاکم بر این پرونده همچنان با جدیت 
پیگیر زوایای مختلف این پرونده هســتند تا مشکل به 
نوعی روشــن شود و مباحث گنگ و نامعلوم این پرونده 
که بیشتر در حوزه مسائل مالی است برای افکارعمومی و 

کارشناسان برمال شود.

قرض 2میلیون یورویی#
یکی از مشکالت موجود در این پرونده موضوع 2میلیون 
یورویی بود که مسئوالن فدراسیون فوتبال برای پرداخت 
قســط اول قرارداد مرد بلژیکی با کمــک وزیر ورزش و 
دخالت اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از 
یکی از مجموعه های بزرگ کشور که زیر مجموعه وزارت 

کار و رفاه اجتماعی بود، دالر قرض گرفت.
طبیعتاً برابر توافقات اولیه این پول به فدراسیون پرداخت 
شد اما تا این لحظه هیچ خبری از بازگشت پول نبوده تا 
دستگاه های نظارتی به شدت پیگیر بازگرداندن این پول 
باشند. هرچند گفته می شود حکم قضایی توقیف اموال 
فدراسیون فوتبال صادر شــده اما مسئوالن فدراسیون 
فوتبــال برای پنهان ماندن ماجــرا از توافقات الزم برای 
حل و فصل ماجرا خبر می دهند اما روز شــنبه یکی از 
اعضای کمیســیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی از 
عدم پرداخت این مطالبه سنگین خبر داد و تأکید کرد 
مجلس با قاطعیت پیگیر بازگرداندن این پول به صندوق 

تأمین اجتماعی خواهد بود.

 اموال بازنشستگان#
حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اتفاقاتی که در این خصوص روی داده 
تا پول از صندوق تأمین اجتماعی خارج شــود تا طلب 
سرمربی تیم ملی فوتبال پرداخت شود، گفت: متأسفانه 
شاهد برخی حرکات نامناســب در زیرمجموعه وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی هســتیم.هر روز خبرهایی 
می شــنویم که بیانگر بی مهری و بی توجهی نسبت به 
اموال بازنشســتگان است. وزارت کار بداند که این اموال 
بازنشستگان که در اختیار دارد، حق الناس است و نباید 

یک ریال از آن مورد بی توجهی قرار بگیرد.
میرزایی گفت: 2میلیون یورو از اموال بازنشستگان را به 
مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال داده انداما 

هیچ خبری از بازگشت این پول به صندوق نیست!
وی افزود: تاکنون تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در 
این خصوص تذکر و طرح ســؤال کرده اند، ولی وزارت 
کار روند خود را اصالح نکرده است و مسیر قبلی خود را 
ادامه می دهد. با صدای رسا خطاب به وزیر کار می گویم 
که روش خود را اصالح کنید. روی اموال بازنشســتگان 

حساسیم و برخورد قاطع می کنیم.

فدراسیون در منگنه#
با این هشدار جدی از سوی نماینده اصفهان حاال بدون 
شک فشارها به وزیر کار بیشتر خواهد شد، قطعاً این فشار 
با واکنش آنی سازمان تأمین اجتماعی و هلدینگ شستا 
رو به رو خواهد شــد تا پیگیری هــای خود برای وصول 
پولی که به عنوان قرض به فدراسیون فوتبال داده اند را 
روشن کنند در غیر این صورت مجلس وزیر کار را نیز به 

بهارستان احضار خواهد کرد.
حاال فوتبال ایران برای پرونده تســویه حساب با مارک 
ویلموتس و دستیارانش باید 2میلیون یورو در شرایطی 
به شســتا پس بدهد که قیمت یورو نسبت به زمانی که 
این پول به فدراسیون پرداخت شد، دو برابر شده است و 
مدیران فوتبالی هم تعهد کرده اند که براساس قیمت روز 

یورو مبلغ را پس بدهند.
نکته قابل اهمیت اینجاســت در این اوضاع بســیار بد 
اقتصادی که حســاب های بانکی فدراسیون هم خالی از 
نقدینگی است و مســئوالن فوتبال حتی برای پرداخت 
حقوق کارمندان هم مشکالت اساسی دارند، این مجموعه 
چگونه می خواهد با توجه به اینکه امکان دریافت مطالبات 
از فیفا هم وجود ندارد، 2میلیون یورو به شستا پرداخت 
کنــد. به هرحال برای این پرونده خیلی بعید اســت که 
دولت به راحتی 2میلیون یــورو ارز نیمایی را در اختیار 
فدراســیون قرار بدهد. اگر قرار باشد همین حاال هم از 
صرافی بانکی این مبلغ تهیه شود، فدراسیون فوتبال باید 
حداقل ٤٦ میلیارد تومان پــول تأمین کند و اگر باز هم 
امــکان تأمین این پول هنگفــت از صرافی بانکی فراهم 
نباشد، این مبلغ باید از بازار آزاد تهیه شود که نزدیک به 

٦0  میلیارد تومان می شود.

تبعات حقوقی سنگین#
ماجرا وقتی غم انگیزتر می شــود که از گوشــه و کنار و 
محافل خبری نزدیک به دولت شنیده می شود، مدیران 
شســتا و کســانی که در این پروسه نقش داشته اند نیز 
در آستانه احضار به نهادهای نظارتی هستند که چرا و بر 
اساس چه اتفاقات و تماس هایی با این فرایند غیر منطقی 
موافقت کردند؟ بر اساس شنیده ها از راهروهای بهارستان، 
گویا طبق قانون دولت به هیچ عنوان اجازه پرداخت پول 
به فدراسیون را ندارد و با توجه به قرارداد امضاشده فقط 
باید فدراســیون فوتبال این مبلغ را پرداخت کند و اگر 
این اتفــاق در زمان مقرر رخ ندهد،  قطعاً تبعات حقوقی 
ســنگینی برای امضاکنندگان این قرارداد استقراض به 
وجود خواهد آمد؛ چراکه همین حاال هم شستا اقدام های 
قانونی را انجام داده اســت و حتی شــنیده می شود این 
پرونده به قدری دردسرســاز شده است که برخی منابع 
می گویند احتمال تغییر مدیران ارشــد شرکت فناوران 
هم که 2میلیون یورو به فدراسیون فوتبال پرداخت کرده 

است، وجود دارد.

پای وزارت کار هم به مشکالت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش باز شده است
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ستاره آلمانی بایرن در راه بازگشت 
ورزش: جاشــوا کیمیچ حدود یک ماه پیش و در نیمه اول دیدار حســاس بایرن 
مونیخ مقابل دورتموند در بوندسلیگا پس از برخورد با ارلینگ هالند دچار مصدومیت 
شدیدی شــد و در این مدت قادر به همراهی تیمش در رقابت های مختلف نبوده 
است. اما هانسی فلیک در نشست خبری پیش از دیدار مقابل الیپزیش مدعی شد 
جاشوا کیمیچ در تمرینات تیمش حضور یافته و می تواند به زودی در ترکیب این 
تیم قرار گیرد. هانسی فلیک خبر از انگیزه باالی جاشوا کیمیچ داده و مدعی شد اگر 

تصمیم با خود این بازیکن بود همین فردا بازی می کرد.

گواردیوال: فقط 700 بازی دیگر سرمربی هستم
ورزش: پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی در مورد تجربه شماره 700 در عرصه 
مربیگری گفت: »700 بازی دیگر نیز سرمربی خواهم بود و بعد بازنشسته می شوم. 
انتظار این رقم را در مریبگری نداشتم و ثبت این تعداد شکست کم خوشحال کننده 
و متعلق به همه بازیکنان و کادرفنی در تیم دوم بارسا، تیم اصلی، بایرن و اینجاست. 
این رقم فوق العاده اســت، در کنار این گروه عملکرد فوق العاده ای داشــته ایم و 
امیدوارم بتوانیم کارهای بیشتری در آینده انجام دهیم.ما در مرحله یک هشتم نهایی 

لیگ قهرمانان هستیم که این هدف سیتی بود«.

VAR چراغ سبز اینفانتینو برای عدم استفاده از
ورزش: رئیس فیفا تأکید کرد که هیچ ضرورتی برای استفاده از VAR  وجود ندارد 
و آن هایی که مخالف اســتفاده از این فناوری هستند می توانند آن را کنار بگذارند.

در روزها و هفته های اخیر اعتراضات به استفاده از VAR به ویژه در بین بازیکنان و 
مربیان لیگ برتر انگلیس باال گرفته است. 

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا گفت: من براین باور هستم که فناوری داور ویدئویی 
 VAR به فوتبال کمک خواهد کرد و ضرری به آن نخواهد زد. باید یادآوری کرد که

تنها دو سال است که استفاده می شود و نه 20 سال. 

اثبات تقلب سوارز در آزمون زبان ایتالیایی
ورزش: پلیس ایتالیا اعالم کرد که در آزمون زبان ایتالیایی سطح B1 لوئیس سوارز 
تقلب صورت گرفته بود. ســوارز تابستان امسال با پیشنهاد باشگاه یوونتوس ایتالیا 
مواجه شده بود، 22 سپتامبر برای شرکت در آزمون زبان ایتالیایی وارد این کشور 
و شهر پروجا شد.پس از قبولی در این آزمون طبق ادعای برخی از رسانه ها، سوارز 
سؤاالت امتحانی را از قبل می دانست و به همین دلیل نمره خوبی هم از این امتحان 

کسب کرد. سوارز به واسطه این تقلب، با اتهام کالهبرداری روبه رو شد.

ورزش: دروازه بان اســبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: 
اگر پرسپولیس قهرمان آسیا شود، افتخارش فقط برای 
پرسپولیس نیست و به نام ایران ثبت خواهد شد.عابدزاده 
در گفــت و گو با فارس صحبت هایــی را در مورد تیم 
ملی،پرسپولیس و مســائل مختلف انجام داد. متن این 

گفت وگو را در زیر بخوانید.

 استقاللی ها می گویند عابدزاده استقاللی است س
و پرسپولیسی ها هم شما را به خودشان منتسب 

می کنند شما طرفدار کدام تیم هستید؟
وقتــی بحث پرچم ایــران و تیم ملی مطرح می شــود، 
اســتقالل و پرســپولیس زیر مجموعه این پرچم قرار 
می گیرند آبی و قرمز برای همه محترم هستند و به هر 
حال مردم این تیم ها را دوست دارندt ولی همان طور که 
توضیح دادم همه باید به هم کمک کنیم تا یک تیم ملی 

باشیم  داشته  چون استقالل و پرسپولیس خوب 
که شاکله تیم ملی را هســتند 

می دهند.تشکیل 

 شما در چند دربی بازی کرده اید؟س
با استقالل در هشت دربی و با پرسپولیس هم اگر اشتباه 
نکنم در 13 دربی بــازی کردم که در هیچ کدام باخت 

نداشته ام.

 دلیل  اینکه خیلی از مدافعان معتقد بودند وقتی س
شما درون دروازه می ایســتید خیالشان راحت 

است، چه بود؟
این ها بســتگی به نوع تمرینات دارد زمانی که فوتبال 
بازی می کردم و حتی همین حاال برای خودم تمرینات 
جداگانه داشتم اگر تیم عصرها تمرین می کرد من یک 
ســاعت و نیم صبح ها تمرین داشــتم زمانی که در تام 
اصفهان بودم این کار را شروع کردم و وقتی به استقالل 
و سپس پرسپولیس رفتم این رویه را ادامه دادم. با همین 
رویه 15 سال تیم ملی فوتبال ایران را درون دروازه راحت 
کرده بودم. پسرم در پرتغال و در تیم ماریتیمو چهار سال 
اســت که بازی می کند و او هم همین شیوه را در نظر 
گرفته اســت چند وقت پیش وقتی با تیم ملی از اردو 
برگشت راهی دانمارک شد و با یک مربی مخصوص سه 
روز تمرینــات ویژه انجام داد. او از جیبش هزینه کرد تا 

خودش موفق شود. 

 چندی پیش فیلمی از او منتشر شد که با اعتماد س
به نفس به زننده پنالتی می گفت به من چیپ بزن 
آیا او این اعتماد به نفس را از شما یاد گرفته است؟

همین طور است، در سال 7٤ در زمین شماره 3 ورزشگاه 
آزادی و زمانی که امیر فقط دو سال و سه ماه سن داشت 
با تیم ملی تمرین می کردیم از همان روز نوع تمرینات 
من را تماشا می کرد و حتی عکس آن تمرین را در آلبوم 
خاطراتمان داریم. 15 ســال با امیر کار کردم و او در 
انگلیس تحصیالت خــود را ادامه داد تا در زمینه 
فوتبال هم او را به خوبی پیش بردیم و می بینید 
که حاال راهی پرتغال شده و بهترین دروازه بان 

تیمش محسوب می شود.

 پیش بینی شما از حضور پرسپولیس در س
فینال لیگ قهرمانان آسیا چیست؟

اینجا دیگر بحث ملی اســت پرسپولیس شرایط خوبی 
دارد و االن همه باید از این تیم حمایت کنند تا قهرمان 
شود اگر این قهرمانی بدست بیاید فقط برای پرسپولیس 

نیست و به نام ایران ثبت خواهد شد. 

عابدزاده پدر ازتیم ملی،پرسپولیس وعابد زاده پسر می گوید

15 سال با  امیرکار کردم
حمیدرضا عرب: هرویه میلیــچ از زندگی در ایران به 
شــدت راضی است و قصد دارد قراردادش را با استقالل 
تمدید کند. میلیچ که در بازی با ماشــین سازی گلی 
به ارزش 3 امتیاز به ثمر رســاند، حــاال به دنبال ادامه 
روند گلزنی در بازی های آتی است. هرویه که به تازگی 
خانواده اش را به ایــران آورده با روحیه ای متفاوت در 

تمرینات استقالل شرکت می کند 
هفته پنجم با صنعت نفت آبادن بازی دارید. این س

بازی را چه طور ارزیابی می کنی؟
ما مقابل پیکان به نتیجه ای که می خواستیم نرسیدیم و 
حریف دفاع چند الیه ای داشت. شرایط برای ما قدری 
پیچیده شد اما می خواهیم با ارائه یک بازی حساب شده 

حریف بعدی را شکست دهیم. 
به نظر می رســید قدری پیکان را دست کم س

گرفته اید.
شاید این طور باشد اما واقعیت این است که ما با چنین 
تفکــری وارد میدان نمی شــویم. هیچ حریفی را نباید 
دست کم بگیریم. استقالل تیم بزرگی است و بازیکنانی 
حرفه ای در این تیم حضور دارند. ما یک مجموعه بسیار 
خوب هســتیم که اگر بدشانسی نیاوریم قهرمان لیگ 

بیستم می شویم.
شنیدیم قصد تمدید قراردادت را داری؟س

همین طور است. باشگاه پیشــنهاد داده من هم قبول 
کردم. من از زندگی در ایران راضی ام. از زندگی درایران 
لذت می برم و دوســت دارم فوتبالم را در استقالل ادامه 
دهم. درحال حاضر همســر و فرزند من در ایران حضور 
دارند و منتظریم تا باشگاه هرچه زودتر برای مان خانه 
بگیرید. از این مرحله عبور کنیم برای تمدید قرارداد به 

باشگاه می رویم.

دلیل اینکه دوســت داری در ایــران بمانی س
چیست؟

فضای خوبی در استقالل حاکم است و بازیکنان رابطه 
خوبــی با من دارنــد. ایرانی ها خونگرم هســتند واین 
موضوع من را برای ماندن در ایران ترغیب می کند. من 
 دوســت دارم در این شرایط به کار در ایران ادامه بدهم. 
خانواده ام را به ایران آوردم و آن ها هم از شــرایطی که 
فراهم شــده راضی هستند. ما اشــتراک های فرهنگی 
زیادی داریم. ایرانی ها خانواده دوست هستند و این برای 

من نکته مهمی است.
 درباره کار کردن با ســرمربی جدید استقالل س

بگو؟
 اســکوچیچ ســرمربی کنونی ایران به من درباره آقای 
فکری توضیح داده بود که قبالً بازیکن اســتقالل و تیم 
ملی بوده و خوشحالم که حاال سرباز ایشان در استقالل 

هستم.
رقابت با محمد نادری برای حضور در ترکیب س

استقالل چطور است؟
 حرف خاصی ندارم و خوشحالم که بازیکنان خوبی مثل 
نادری به استقالل آمده اند. همه باید به باال رفتن سطح 
استقالل کمک کنند و این می تواند به قدرتمندتر شدن 
استقالل کمک کند. برای زکی پور که دوست خوب من 

است در تیم جدیدش آرزوی موفقیت می کنم.
با هــواداران اســتقالل داری، س اگر صحبتی 

می توانی بگویی؟
باید به هــواداران بگویم که خیلی خوشــحالم بازیکن 
استقالل هستم. چون ما هواداران خیلی خوبی در ایران 
و کل آسیا داریم و امیدوارم در ادامه فصل آن ها را ببینم 

تا باهم و در کنار هم به اهدافمان برسیم.

میلیچ در گفت و گو با قدس:

زندگی درایران لذت بخش است

گزارش کوتاه

روز نخست هفته پنجم لیگ برتر فوتبال
ذوب آهن-شهر خودرو؛نبرد با کرونا

حمید رضا خداشــناس: هفته پنجم لیگ برتر فوتبال 
کشــورمان امروز با انجام دو دیدار آغاز می شود که طبق 
برنامه نفت مسجد سلیمان میزبان سپاهان خواهد بود و 

شهرخودرو مشهد به میهمانی ذوب آهن رفته است.
 البته نساجی – پرسپولیس هم قرار بود امروز برگزار شود 
که این بازی به دلیل حضور سرخپوشان پایتخت در فینال 
لیگ قهرمانان و قرنطینه شدن در تهران به وقت دیگری 

موکول شد. 
اما امروز و در مسجد سلیمان شاگردان نوید کیا این فرصت 
را دارنــد تا با غلبه بر نفت خــود را موقتاً به صدر جدول 
برسانند، هر چند نفتی ها  با توجه به شکست هفته پیش 
مقابل نساجی برای فرار از انتهای جدول فقط به 3 امتیاز 

این بازی خانگی می اندیشند.
 در دیگــر بازی امروز در اصفهان جدال رحمتی و رحمان 
رضایی  اگر بازی انجام شــود دیدنی خواهد بود. مربیانی 
که تیم هایشــان تا اینجای فصل نتایج خوبی نگرفته اند و 
البته هم شهرخودرو و هم ذوب آهن از داوری متضرر شده 
اند. شهرخودرو با ٤ امتیاز در رده دهم جدول و ذوب آهن 
با 3 امتیاز یازدهم اســت و این بازی برای دو تیم جدالی 
٦امتیازی  خواهد بود. بدون شک برنده این دیدار می تواند 
تا حدی از بحران فاصله بگیرد و بازنده شــرایطش وخیم 
خواهد شد و تساوی نیز به هیچ وجه به درد دو تیم نخواهد 
خــورد. البته این بازی در حالی امکان دارد برگزار شــود 
کــه تا بعدازظهر دیروز احتمال  لغو آن به خاطر درگیری 
11بازیکــن ذوب آهن با ویروس کرونا وجود داشــت، این 

درحالیست که شهر خودرو در اصفهان اردو زده است. 

گزارش کوتاه

شکست در پروژه موسیقی رپ و بازیگری
بازیکن سابق رئال مادرید ورشکسته شد

ورزش: رویســتون درنته از آن دســته بازیکنانی بود که 
گفته می شد در آینده به یکی از سوپراستارهای آینده رئال 
مادرید تبدیل می شود اما این بازیکن سابق کهکشانی ها، 
پس از 13 سال با از دست دادن ثروت 3.2 میلیون پوندی 
خود به دنبال یک حرکت ناموفق در موسیقی و بازیگری، 
اعالم ورشکســتگی کرد.درنته 18 ساله پس از درخشش 
خیره کننده در تیم فاینورد، توجه سایر تیم های اروپایی را 
به خود جلب کرد. او اعجوبه ای بود که در نهایت توســط 
لوس بالنکوس شکار شد و مدیران رئال مادرید ستاره آینده 
دار هلندی را به سانتیاگو برنابئو آوردند، اما متأسفانه سقوط 
درنته، یکی از هزاران نمونه استعداد محقق نشده هلندی بود.

خداحافظی در 29 سالگی#
درنته تنها 11 ســال پــس از امضای قــرارداد با یکی از 
بزرگ ترین باشگاه های جهان، از تیم بنی یاس امارات جدا 
شــد و پس از آن نتوانســت در لیگ بهتری بازی کند. او 
در 29 ســالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد اما پس 
از مدتی دوباره به عرصه فوتبال بازگشــت و اکنون عضو 
تیم دسته سومی کوزاکن بویز در لیگ هلند است. درنته 
تنها 29 سال داشت که اعالم کرد »از همه چیز در دنیای 
فوتبال خســته شده است« و اعالم بازنشستگی کرد. او در 
اقدامی جدید و شوکه کننده، خیلی زود با انتشار نخستین 
ترانه خود به نام Paranoia به موسیقی و دنیای رپ روی 
آورد. درنته در ادامه طی چند ماه سه قطعه دیگر منتشر 
کرد که ویدئوهای او در سایت YouTube هزاران بازدید را 

به خود اختصاص داد.

ورزش: صادق محرمی 2٤ ســاله حاال از حضورهای پنج 
دقیقه ای عبور کرده و به یک بازیکن مهم تیم دیناموزاگرب 
تبدیل شد. این بازیکن ایرانی دو سال است که در عضویت 
تیم مطرح فوتبال کرواســی اســت. در این بین  به طور  

قرضی مدتی را به لوکوموتیو رفت.
برانکو ایوانکوویچ او را در ســال 2017 به عنوان بازیکنی 
توصیف کرد که دینامو با آن 10 میلیون یورو کسب درآمد 
می کند، اما ارزش محرمی هنوز 700 هزار یورو در ترانسفر 
مارکت است. هواداران دینامو او را به عنوان بهترین بازیکن 
بازی تیمشان در لیگ اروپا انتخاب کردند. محرمی در این 
بازی عالی بود و با شــاید بهتریــن بازی اش را با پیراهن 
دینامو زاگرب به نمایش گذاشــت هرچند کماکان آریان 
آدمی کاپیتان و با ارزش ترین بازیکن تیم است که برای 
دینامو ارزشــش خیلی بیشتر از دو ، سه ، پنج و یا حتی 

10 میلیون یورو است.

درخشش در روتردام#
صادق محرمی در روتردام چهل و چهارمین بازی خود را 
بــرای دینامو انجام داد البته در این بین هفت بازی هم با 
پیراهن لوکوموتیو انجام داده است. بازیکنی سریع، پرانرژی 
و با قدرت بدنی باال که از روز اول نشان داد »چیزهایی« در 
وجودش دارد اما این بازیکن ایرانی همیشه بازیگوشی های 
خودش را داشت،  در نیمه خودی اقدام به دریبل کرده یا 
کارهای دفاعی را فراموش می کرد. با این حال محرمی از 
نظر تاکتیکی به مراتب پخته تر از قبل است و در بازی برابر 

ولفسبورگ و فاینورد استو جانویچ را نیمکت نشین کرد. 

جهش با مامیچ#
جالب اینجا اســت که محرمی در دوسال و نیم حضورش 
در دینامو تنها ٦ مســابقه اروپایی را انجام داده است. در 
دوران حضور نناد بیلیکا فقط یک بازی آن هم در مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ اروپا برابر ویکتوریا پلزن انجام داد 
هرچند او یکی از بازیکنانی اســت که پس از آمدن زوران 
مامیچ احیا شد و به همین خاطر در این فصل او پنج بازی 

در اروپا را تجربه کرد.

کافوی ایرانی#
صادق محرمی در دربی بزرگ کرواســی برابر هایدوک، 
بهترین نمایشی  که تاکنون در ورزشگاه پولیود داشته را 
انجام داد. در ماه مارس امسال دینامو هایدوک را 2 بر صفر 
شکست داد و محرمی در این بازی یادآور کافو ستاره سابق 
فوتبال برزیل بود. جالب اینجاســت این فوتبالیست ایرانی 
که 30 ماه اســت در زاگرب حضور دارد و اکنون بهترین 
روزهایش را با دینامو تجربه می کند. در نخستین بازی اش 

با لباس دینامو زاگرب او یک گل به خودی زد. 

لمپارد پس از اعالم آمادگی برای تمدید با چلسی :

بدون خرافات دنبال قهرمانی اروپا هستم
امین غالم نژاد: فرانک لمپارد سرمربی چلسی اعالم 
کــرد تمایل دارد پس از پایان مــدت قراردادش با 
چلسی که یک سال و نیم دیگر خواهد بود همچنان 

به حضور روی نیمکت این تیم ادامه دهد.
فرانک لمپارد ســرمربی چلســی تا 18 ماه دیگر 
با این باشــگاه قرارداد دارد. بــا اینکه تا این لحظه 
خبری درباره مذاکره بین او و باشگاه درباره تمدید 
این قرارداد منتشــر نشده، ولی لمپارد در مصاحبه 
مطبوعاتی اخیر خود اعالم کــرد تمایل دارد پس 
از پایان قرارداد فعلی اش هم به فعالیت در باشــگاه 

محبوبش چلسی ادامه دهد.

کارنامه خوب#
لمپارد که ســال گذشته در فصل اول حضورش در 
چلسی مشغول عبور دادن تیم از یک دوره گذار بود، 
در این فصل و بعد از هزینه قابل توجه باشــگاه در 
فصل تابستان قصد دارد آبی های لندن را به سطح 
باالتری برساند. چلسی حاال این شانس را دارد که به 
صدر جدول لیگ برتر صعود کند. این تیم در حال 
حاضر در 15 بازی پیاپی خود در رقابت های مختلف 

شکست نخورده است.

18 ماه سخت#
لمپارد درباره قراردادش گفت: »درباره قراردادم باید 
بگویم که این مدت با اینکه خیلی زود گذشت ولی 

هنوز 18 ماه دیگر از قراردادم باقی مانده اســت. از 
همان روز اول بازگشت به چلسی می دانستم سال 
اول حکم یک دوره گذار را دارد و شــرایطی سخت 

خواهیم داشت«.

برنامه بلند مدت#
لمپــارد در ادامه صحبت هایش گفت: » من هدایت 
چلسی را در شرایطی متفاوت با دیگر مربیان اخیر 
تیم به دست گرفتم. فکر کنم مردم هم متوجه این 
هستند و به همین دلیل است که به من ابراز محبت 
می کنند. من خیلی دوســت دارم بخشی از برنامه 
بلندمدت چلســی باشم و بعد از قرارداد فعلی ام به 

کار در باشگاه ادامه دهم«.

گلزنی به تیم های بزرگ#
وی در مورد شــکل بازی چلســی کــه این فصل 
خیلی ها را غافلگیر کرده اســت، گفت:» ما در حال 
حاضر عملکرد خوبی ارائه می دهیم، اما می توانیم از 
این هم بهتر شــویم. تجزیه و تحلیل شرایط آسان 
نیست، اما آمار می گوید ما موفق به ارسال پاس های 
فراوان بــوده و می توانیم در برابر تیم های بزرگ به 
گل برســیم. ما باید در بهترین حالت مطلوب خود 
باشیم. ما نشانه های خوبی با ثبت کلین شیت های 

اخیر نشان داده ایم«.

قهرمانی #
لیگ 

قهرمانان؟
لمپارد  فرانک 
به  اشــاره  بــا 

صعــود در لیگ 
قهرمانان مقابل سویا 

»شــاهدعملکرد  گفت: 
شگفت انگیزی از سوی اولیویه 

ژیرو در میدان بودیم و به ثمر رساندن 
چهــار گل در لیــگ قهرمانــان یک 
موفقیت فوق العاده اســت. وقتی تیم 
خود را با 9 تغییر به میدان می فرستید 
بدان معناســت که بازی های بعدی 
در لیگ برتر نیز فکــر می کنید، اما 
من تحت هر شــرایطی می خواهم 
بهترین ترکیب را روانه میدان کنم. 
نمی دانستم آخرین باری که چلسی 
در چهار بازی گروهی متوالی پیروز 
شد ســال 2012 بود که در نهایت 
قهرمان شد. اما نکته مهم این است 

که بتوانیم همیــن روحیه را حفظ 
کنیم و من عالقه ای بــه این خرافات 

ندارم و می دانم در مرحله بعد سطح بازی ها 
باالتر خواهد بود«.

کاپیتان تیــم ملی والیبال ایران کــه در فصل جاری در 
عضویت تیم بایک موتورز چین اســت، ســرانجام پس از 
ماه ها تعطیلی لیگ چین به دلیل محدودیت های کرونایی، 
آمریکا را به مقصد این کشــور تــرک کرد تا در تمرینات 

تیمش برای ادامه مسابقات حاضر شود.
الزم به ذکر است معروف در ماه های اخیر در آمریکا حضور 
داشت و تمریناتش را در این کشور پیگیری می کرد و هم 
اکنون با آغاز لیگ والیبال چین عازم این کشور شده است.

او در استوری به پروازش به چین اشاره کرده است.

وحید امیری بازیکن لرســتانی و محجوب باشگاه پرسپولیس در 
استوری به مشکالت کارگران فصلی در دیار خودش اشاره کرده 
است. او با نشــان دادن معضالت این کارگران که با شروع فصل 
زمستان اغلب خانه نشین و بدون درآمد می شوند از مسئوالن و 
مردم خواسته که هوای این کارگران را داشته باشند و دست گیر 
آن ها باشند.وحید امیری که فینال آسیا را به دلیل محرومیت از 
دست داده است خودش در امور خیریه همیشه پیش قدم بوده و 

در اقلیم خود کمک های فراوانی به مردم می کند.

وحید امیریسعید معروف
در شرایطی که گفته می شد پیراهن فصل جدید پرسپولیس 
در فینال لیگ قهرمانان آسیا رونمایی خواهد شد، اکنون 
مدیران این تیم تصمیمی جدید گرفته اند. گفته می شود 
با نظر یحیی گل محمدی قرار است سرخپوشان در بازی 
فینال لیگ قهرمانــان با همان پیراهنی که تا این مرحله 
حضور یافته اند، برابر حریف شرق آسیایی خود حاضر شوند.

سرمربی پرســپولیس با استوری این مدل پیراهن نوشته 
است»پیراهن خوش یمن« او به نوعی نشان داده است که 

نسبت به خرافات هم بی توجه نیست.

لغو دیدار پرسپولیس – نساجی در لیگ برتر باعث صف بندی 
منتقدان این تیم شــد. آن ها مدعی اند که وزارت وســازمان 
لیگ هوای سرخ ها را داشته است. از این دست حاشیه ها برای 
سرخ ها این چند وقته کم پدید نیامده است. حاال توییت کاوه 
علی اسماعیلی، مشاور رسانه ای مدیرعامل پرسپولیس در همین 
زمینه است. او گفته ما در حال برنامه ریزی برای قهرمانی آسیا 
هستیم و فرصت جواب دادن و وقت تلف کردن و شکایت کردن 

نداریم. انرژی مان را برای رؤیای بزرگ تری مصرف می کنیم.

کاوه علی اسماعیلییحیی گل محمدی

اوج گیری صادق محرمی بعد از حضور مامیچ

کافوی ایرانی در لیگ اروپا

ضد  حمله

غفوری دیدار برابر صنعت نفت را از دست داد 
کاپیتان استقالل زیرتیغ؟

ورزش: وریا غفوری مدافع - هافبک تیم فوتبال استقالل روز جمعه در 
جریان تمرین آبی پوشــان از ناحیه زانو احساس درد کرد و برای اینکه 
مصدومیتش تشدید نشود، به ادامه تمرین نپرداخت.مهدی سیاه پوش، 
پزشک استقالل اعالم کرد وریا مصدوم نیست، اما به دلیل وجود یک 
کیســت در ناحیه مینیسک با درد مواجه اســت که با انجام اقدامات 
درمانی به زودی به میادین باز می گردد. ولی قطعاً در بازی برابر صنعت 
نفت نمی تواند به میدان برود. پزشکان امیدوارند تزریقی که انجام شده 

جواب بدهد وگرنه وی باید جراحی کند؟

سپاهان با چهار غایب به مسجدسلیمان سفر کرد
ورزش: سپاهان اصفهان در هفته پنجم مسابقات لیگ برتر امروز میهمان 
نفت مسجدسلیمان خواهد بود. محمدرضا خلعتبری و عزت اهلل پورقاز 
در این سفر سپاهان را همراهی نکردند، چرا که این دو بازیکن مصدوم 
هستند سروش رفیعی هم محروم است و نمی تواند سپاهان را در این 
بازی همراهی کند. یکی دیگر از غایبان سپاهان هم رضا دهقانی است 
که برای این بازی نیز در فهرست موردنظر محرم نویدکیا قرار نگرفته 
اســت. به نظر می رسد دهقانی همچنان موردغضب سرمربی سپاهان 
است و ادامه این وضعیت شاید منجر به جدایی دهقانی از سپاهان شود.

 منفی شدن تست کرونای 
تمام اعضای پرسپولیس

ورزش: تست کرونای تمام اعضای تیم فوتبال پرسپولیس منفی اعالم 
شد. به نقل از سایت رسمی باشــگاه پرسپولیس، اعضای تیم فوتبال 
پرسپولیس روز جمعه پیش از آغاز تمرین آزمایش مربوط به تشخیص 
کووید-19 را انجام دادند. با ارسال نتایج این آزمایش ها به کادر پزشکی 
تیم مشخص شد که خوشبختانه نتیجه همه تست ها منفی بوده است. 
پرسپولیسی ها از جمعه شب به اردو رفته اند تا اعضای تیم تا زمان سفر 

به قطر در قرنطینه باشند.

درخواست سرخ ها برای دیدار با ذوب آهن
ورزش: نگرانی از ابتالی بازیکنان پرســپولیس به کرونا قبل از فینال 
باعث شد تا مسئوالن باشگاه اعضای این تیم را به یک اردو بفرستند و در 
هتل قرنطینه کنند. این در حالی است که پرسپولیس باید امروز در هفته 
ششم لیگ برتر در مازندران به مصاف تیم نساجی می رفت اما ریسک 
ابتال به کرونا و سفر به استان دیگر باعث شد سازمان لیگ این بازی را 
لغو کند. از سوی دیگر یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس برای 
حفظ آمادگی بازیکنان این تیم خواهان برگزاری بازی با ذوب آهن در 
هفته هفتم لیگ برتر و پیش از اعزام به قطر است. چون دیدار با نساجی 
لغو شده این بازی باید برای حفظ آمادگی پرسپولیس انجام شود. این 
در حالی اســت که تعدادی از بازیکنان و اعضای تیم فوتبال ذوب آهن 
هم دچار کرونا شده اند و مشخص نیست در صورت تقابل پرسپولیس 
با این تیم، آیا پرسپولیســی ها هم مبتال به کرونا می شــوند یا خیر؟

نفت با دو غایب مقابل استقالل
ورزش: تیم صنعت نفت آبادان فردا در چارچوب دیدارهای هفته پنجم 
لیگ برتر به مصاف استقالل تهران می رود. در حال حاضر به جز حکیم 
نصاری تیم سیروس پورموسوی برای بازی با استقالل بازیکن مصدوم 
ندارد اما حســین زواری به دلیل اخــراج در دیدار با ذوب آهن دیدار با 

شاگردان محمود فکری را از دست داد.

کی روش سرمربی خلیل زاده می شود؟
ورزش: به نقل از نشــریه »الشــرق« قطر، ابل فریرا، سرمربی پرتغالی 
پالمیراس به دلیل حضور تیمش در مرحله نیمه جام لیبرتادوس و شانس 
حضور در جام باشــگاه های جهان پیشنهاد الریان را نپذیرفت. با خروج 
مربی پرتغالی از گزینه های الریان اکنون تیم قطری کارلوس کی روش، 
ســرمربی سابق ایران و کلمبیا را روی میز خود دارد. همچنین ونچنزو 
مونتال سرمربی سابق میالن هم گزینه الریانی ها است. شجاع خلیل زاده 

مدافع فصل گذشته پرسپولیس در این فصل برای الریان بازی می کند.

حسرت تمام نشدنی رادوشوویچ در آسیا
ورزش: در شرایطی که رادوشوویچ تصور می کرد که در لیگ قهرمانان 
آسیا بازی خواهد کرد اما این اتفاق رخ نداد تا او در این فصل رقابت های 
آســیایی هم فرصتی برای نمایش توانایی هایش پیــدا نکند. در این 
سال ها، رادو بازی در لیگ برتر و جام حذفی را تجربه کرده و عملکرد 
مطمئنی در این مسابقات داشــته اما در لیگ قهرمانان آسیا هیچ گاه 
فرصت نقش آفرینی را پیدا نکرده است. در سال های 2017، 2018 و 
2018 علیرضا بیرانوند در تمام بازی ها سنگربان سرخپوشان بود و در 
سال 2020 نیز حامد لک دیگر دروازه بان ایرانی قرمزها به ترکیب اصلی 

رسید تا حسرت چهار ساله رادو ادامه پیدا کند.

کمیته استیناف AFC ؛ فینال آسیا طبق برنامه 
برگزار می شود

ورزش: برخی رســانه ها از بررسی احتمال تعویق مسابقه فینال لیگ 
قهرمانان با توجه به شکایت النصر از پرسپولیس خبر داده بودند اما یک 
منبع آگاه در کمیته استیناف AFC در این خصوص گفت: حکم صادر 
شده از جانب کمیته استیناف در مورد شکایت النصر کامال مشخص بود. 
مــا در این خصوص هیچ نامه ای از دادگاه عالی ورزش مبنی بر تعویق 
بازی دریافت نکرده ایم تا به ادعای النصر رسیدگی شود. هر باشگاهی 
حق دارد به دادگاه CAS شکایت کند اما مراحل طوالنی تا صدور حکم 

نهایی جریان خواهد داشت و بازی فینال به تعویق نمی افتد.

نتایج هفته سوم لیگ یک 
ورزش:هفته سوم لیگ یک فوتبال باشگاه های کشور دیروز با برگزاری 

9 بازی پیگیری شد که در پایان نتایج زیر به دست آمد:
رایکا بابل صفر - ملوان یک

شهرداری آستارا صفر - مس کرمان یک
فجرسپاسی یک - نود ارومیه صفر

آرمان گهر صفر - بادران صفر
گل ریحان البرز صفر - پارس جنوبی جم یک

هوادار 2 - قشقایی شیراز صفر
استقالل خوزستان صفر - چوکا تالش صفر
خیبر خرم آباد صفر - استقالل مالثانی یک

شاهین شهرداری بوشهر 2 - خوشه طالیی ساوه صفر

گزارش ویژه

منهای فوتبال

هیئت 12 نفره برای مذاکره وارد تهران می شود
توافق قطر و ایران برای بازی های آسیایی 

2030؟
ورزش: کشــور قطر که در سال های اخیر نشان داده عالقه زیادی 
به میزبانی های بزرگ در حوزه ورزش دارد، این بار هم با عربســتان 
برای رسیدن به میزبانی بازی های آسیایی 2030 رقابت می کند. قطر 
و عربستان هر دو نامزد برگزاری بازی های آسیایی 2030 هستند؛ 
موضوعی که در مجمع عمومی چند هفته آینده شورای المپیک آسیا 

هم مطرح و احتماالً در رابطه با آن تصمیم گیری خواهد شد.
در همین راســتا مســئوالن بلندپایه ورزش قطر این روزها با سفر 
به کشورهای مختلف ســعی در جلب رضایت آن ها دارند تا بدین 
ترتیب بتوانند حامیان بیشــتری برای خود در مســیر گرفتن این 
میزبانــی جذب کنند. هیئت 12 نفره قطری هــا که صبح امروز با 
یک جت شــخصی وارد تهران می شــوند؛ نفراتی همچون »جاسم 
بشیر البو نین« دبیرکل کمیته المپیک قطر، »دهالن جمال الحمد« 
رئیس کنفدراسیون دوومیدانی آسیا و »محمد یوسف المنا« رئیس 
کنفدراسیون وزنه برداری آسیا را در دل خود جای داده است. آن ها 
قرار اســت جلســات مختلفی را با تیم مذاکره کننده ورزش ایران 
داشــته باشــند و احتماالً به مالقات رئیس کمیته ملی المپیک و 
وزیــر ورزش ایران هم خواهند رفــت. تیم مذاکره کننده ایران هم 
به ریاست کیکاووس سعیدی، دبیرکل کمیته ملی المپیک، نفراتی 
همچون مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش، پیمان فخری و رؤسای 
فدراسیون های شــنا، دوومیدانی و وزنه برداری را برای این مذاکره 

چند ساعته آماده کرده است.
باید دید خواســته های ایران در قبال درخواســت کمک قطری ها 
برای رسیدن به میزبانی بازی های آسیایی 2030 چه خواهد بود و 

مذاکرات به کجا خواهد انجامید.

 خادم الشریعه نایب قهرمان مسابقات 
جاده ابریشم شد

ورزش:  دختر شطرنج باز ایرانی در مسابقات جاده ابریشم به عنوان 
نایب قهرمانی دســت پیدا کرد.تورنمنت شطرنج بانوان به میزبانی 
چین موسوم به » جاده ابریشــم« طی روزهای اخیر برگزار شد که 
سارا خادم الشریعه، دختر شطرنج باز ایرانی هم بعد از مدت ها در این 

رقابت ها که به صورت آنالین برگزار می شد، شرکت کرد.  
در این رقابت ها 10 شطرنج باز در 9 دور به مصاف یکدیگر رفتند.

ستاره شطرنج زنان ایران پس از دو پیروزی و سه تساوی در روز اول، 
در روز دوم مقابل هویفان چینی، نفر اول شــطرنج بانوان دنیا قرار 
گرفت و توانست این شطرنج باز قدرتمند را متوقف کند. البته خادم 
الشریعه مقابل دیگر حریف چینی یعنی ژائو شکست را پذیرا شد.در 
نهایت هم خادم الشریعه با 5.5 امتیاز نایب قهرمان و هویفان چینی 

هم با ٦.5 امتیاز قهرمان شد.

فرایند انتخابی برای توکیو به چه شکل اجرا می شود؟
استارت کشتی ایران برای المپیک از اول 

زمستان
ورزش:  با اعالم رئیس فدراسیون کشتی، تیم های ملی از اول دی 

ماه برای حضور در المپیک توکیو استارت می زنند.
بیستمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی تا 28 آذرماه به پایان 
می رســد و ملی پوشــان پس از پایان قرارداد خود با باشگاه ها آزاد 
می شوند. با اینکه همچنان برگزاری مسابقات جام باشگاه های جهان 
در دستور کار فدراسیون و سازمان لیگ قرار دارد، اما فعالً وضعیت و 

تاریخ برگزاری این رقابت ها مشخص نیست.
پس از پایان لیگ برتر ملی پوشان در اختیار کادرفنی تیم های ملی 
قرار می گیرند تا رسماً برنامه های محمد بنا و غالمرضا محمدی برای 

حضور در المپیک توکیو در تابستان 2021 استارت بخورد.

بازگشت بانوی المپیکی کاراته به ایران
ورزش: حمیده عباسعلی بانوی المپیکی کاراته ایران که 1٤ آبان ماه 
برای انجام عمل جراحی دوم روی زانوی خود به آلمان اعزام شــده 
بود، ســاعت چهار صبح دیروز)شنبه-15 آذرماه( با استقبال اشرف 

امینی، نایب رئیس زنان فدراسیون کاراته وارد تهران شد.
عباســعلی اسفند سال گذشته و در جریان دیدار فینال رقابت های 
لیگ جهانی سالزبورگ در اتریش در ثانیه های پایانی مقابل حریف 
ایتالیایی به شدت آسیب دید و دچار پارگی رباط ACL زانو شد و در 

کشور آلمان تحت عمل جراحی قرار گرفت.

لیگ برتر وزنه برداری هفت تیمی شد
ورزش: پس از اینکه در ماه های اخیر فدراســیون 
وزنه برداری اعالم کــرد 10 تیم برای حضور در 
لیگ برتر بزرگســاالن اعالم آمادگی کرده اند، 
حاال بعد از تکمیل مدارک و ثبت قرارداد تیم ها 
با وزنه برداران مشــخص شده که حضور هفت 

تیم در لیگ برتر سال 99 قطعی شده است. 
تیم های عقاب نیروی هوایــی، رعد پدافند، نیروی 
زمینی ارتش، شرکت ملی حفاری اهواز، مناطق نفت خیز 
جنوب خوزســتان، فوالد خوزســتان و گهر زمین سیرجان 
در مســابقات لیگ برتر وزنه برداری ســال 99 شرکت می کنند.

رقابت های دور رفت 19 تا 22 آذر ماه در اهواز و به میزبانی فوالد 
خوزستان برگزار می شود.

CBA حامد حدادی، برترین بازیکن هفته
ورزش: حامــد حدادی کــه فصل خوبی را در ســوپرلیگ 
بسکتبال چین ســپری می کند، در جریان پیروزی تیمش 
مقابل شــانگهای موفق به ثبت آمار فوق العاده ای شد. این 
سنتر ایرانی در این دیدار با 27 امتیاز، 23 ریباند و 9 پاس 
گل مقابل حریف دبل دبل کرد و نقش پررنگی در برتری 

102 بر 9٦ تیمش داشت.
پس از پایان بازی های این هفته ســایت آسیابسکت حامد 
حدادی را به عنوان برترین بازیکن هفته CBA معرفی کرده 
است. به این ترتیب حدادی برای سومین هفته پیاپی یکی از 

سه بازیکن برتر لیگ حرفه ای بسکتبال چین شد.
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سیما وسینماسیما وسینما

خبر

برگزاری جشنواره فیلم فجرفعالً فقط برای داوران
ســیما و ســینما: دبیــر 
فیلم  جشنواره  سی ونهمین 
فجر در نشستی مجازی به 
برگزاری  جزئیات  تشــریح 
پرداخت.نشست  رویداد  این 
ســی ونهمین  رســانه ای 

جشــنواره فیلم فجر، عصر دیروز شــنبه ۱۵آذر مــاه با حضور 
سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد؛ دبیر جشنواره و مسعود نجفی؛ 
مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی برگزار شد.چهارشنبه 
هفته گذشته پس از ماه ها گمانه زنی برای برگزار شدن یا نشدن 
جشنواره فیلم فجر در سال کرونا زده 99، سرانجام مدیران سازمان 
سینمایی به این تصمیم رسیدند که فراخوان جشنواره را به منظور 

برپایی در بهمن امسال منتشر کنند.
طباطبایی نژاد با اشــاره به اینکه دشــواری های زیادی برای این 
جشنواره پیش رو بوده، درباره شیوه اجرا گفت: جشنواره در زمان 
مقرر در بهمن ماه )۱2 تا 22 بهمن( خواهد بود و در روز 22 بهمن 
برگزیده ها معرفی می شوند.وی افزود: امسال ساده ترین تصمیم 
تعطیلی این رویداد بود، ولی نمی دانستیم بهترین تصمیم است 
یا خیر. در نهایت جمع بندی پس از جلسه با اهالی سینما این شد 
که در مرحله نخست برای رعایت سالمت همه، جشنواره را صرفاً 
برای داوران در بخش های مختلف برگزار کنیم، اما اگر در روزهای 
پیش رو وضعیت سالمت در تهران رو به بهبودی برود، نخستین 
گزینه این است که آثار نامزدهای هیئت داوران را برای مخاطب که 
اول اهالی سینما و رسانه هستند، نمایش دهیم و بعد در صورت 
مساعد بودن شرایط با رعایت پروتکل ها و محدودیت های ظرفیتی 

در سینماهای مردمی هم اکران کنیم.
وی افــزود: از آنجا که جدول نمایش نداریم ضرورتی نداشــت 
هیئت انتخاب داشته باشیم و همه فیلم ها از جمله نگاه نو در همه 

بخش ها داوری می شوند.

از ۲۵ آذر
 برگزاری آنالین و زنده هفدهمین 

جشنواره تئاتر »مقاومت«
دبیــر  و ســینما:  ســیما 
هفدهمین جشنواره سراسری 
تئاتر»مقاومت« زمان برگزاری 
مرحله نهایی این جشــنواره 
را اعــالم کرد.به نقل از روابط 
عمومی هفدهمین جشنواره 

سراســری تئاتر مقاومت، حمید نیلی با اعالم این خبر گفت: به 
عنوان دبیر جشــنواره از زحمات و تالش های کلیه عالقه مندانی 
که با ارائه آثار ارزشمند خود در بخش های مختلف جشنواره چراغ 

تئاتر را روشن نگه داشتند، صمیمانه قدردانی و تشکر می نمایم.
وی افزود: بنا داشتیم کلیه بخش های جشنواره را در نیمه نخست 
آذرماه ســال جاری برگــزار کنیم، اما با تصمیم ســتاد اجرایی 
جشنواره و بنا به مصلحت و شرایط خاص کشور و همچنین حفظ 
سالمت کلیه شرکت کنندگان در جشنواره هفدهم، مقرر شد آغاز 
جشنواره را به تعویق بیندازیم تا شرایط برای ادامه کار جشنواره 
مســاعد شود. به همین منظور به  طور رسمی آغاز به کار مرحله 
پایانی و اجرای آثار هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت 
از روز سه شــنبه 2۵ آذر ماه خواهد بــود و تا 2دی  ماه به مدت 
یک هفته ادامه خواهد داشــت.مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و 
دفاع مقدس همچنین افزود: برگزاری جشنواره هم به  صورت زنده 
و هم به  صورت آنالین خواهد بــود؛ بدین صورت که دیدن آثار 
نمایشی در بخش های صحنه ای، دانشجویی و کودک و نوجوان 
جشــنواره به  صورت آنالین و از طریق سایت تیوال برای عموم 
عالقه مندان مهیاســت. همچنین اجرای آثار با چهار دوربین و با 
بهترین کیفیت ضبط شده و آماده بارگذاری در سایت تیوال است.

 آمریکایی ها امتیاز پخش فیلم 
مجید مجیدی را خریدند

مهر: یک شــرکت آمریکایی 
امتیاز پخش فیلم سینمایی 
»خورشــید« بــه کارگردانی 
مجید مجیدی را برای اکران 

در آمریکا خرید.
ریلیزینگ«  »استرند  شرکت 

حق پخش فیلم »خورشــید« مجید مجیدی در آمریکا را خرید. 
این فیلم در جشنواره ونیز امسال حضور داشت و به عنوان فیلم 
منتخب ایران برای شــرکت در رقابت بخش بین المللی اســکار 

2۰2۱ معرفی شده است.
این فیلم که توسط شرکت »سلولوئید دریمز« متعلق به هنگامه 
پناهی در بازارهای بین المللی ارائه شده، در فستیوال های جهانی 
بــا نظر مثبت منتقدان روبه رو و موفق به کســب جایزه مارچلو 
ماســترویانی، بهترین بازیگر نوظهور برای بازی روح اهلل زمانی در 

نقش اصلی فیلم شده است.
 این فیلم جایزه بهترین فیلم بلند را از جشنواره فیلم اجیال دوحه 
نیز کسب کرده است.»خورشید« را امیر بنان و مجید مجیدی تهیه 
کرده اند.مارکوس هو، رئیس استرند ریلیزینگ نیز گفت: این شبیه 
یک تور دو فرانس است؛ اینکه بتوانی فیلمی که شبیه آثار دیکنز 
است را به نمایش درآوری. بسیار هیجان زده هستیم که می توانیم 

این فیلم را به مخاطبان آمریکایی ارائه کنیم.
مجیدی هم به ورایتی گفت بســیار مفتخر اســت که مخاطبان 
آمریکایی و منتقدان به فیلم های قبلی وی پاســخ مثبت داده اند 
و بســیار هیجان زده اســت که فیلم جدیدش هم با نسل جدید 
سینماروهای آمریکایی به ویژه با مخاطبان جوان که عالقه خاصی 

برای بچه ها قائل هستند ارتباط برقرار می کند.

برنامه  زهره کهندل   وسینما/  سیما   
»رخداد« عنوان مسابقه تلویزیونی با محوریت 
که  است  سیاسی  و  تاریخی  موضوع های 
شنبه و یکشنبه هر هفته ساعت 2۱ روی 
آنتن شبکه افق می رود. در هر قسمت این 
مسابقه، سه گروه دونفره شرکت می کنند و 
در پایان تیم برنده اعالم می شود. پرسش های 
سیاسی  و  تاریخی  مسائل  درباره  شفاهی 
معاصر، آرشیو تصاویر دیده نشده و شناخت 
شخصیت ها، از جمله آیتم های این مسابقه به 
شمار می روند. به  تازگی انتشار یک ویدئوی 
کوتاه در رابطه با یکی از اجرا های این مسابقه 
موجب واکنش های قابل تأملی از سوی برخی 
در  بی بی سی فارسی شد.  از جمله  رسانه ها 
مجری  دقیقه ای  یک  تقریباً  ویدئوی  این 
برنامه  پس از نشان دادن تصویری که در آن 
نزار زاکا، نازنین زاغری راتکلیف، عبدالرسول 
دیده  رضائیان  جیسون  و  دری اصفهانی 
پرسش هایی  شرکت کنندگان  از  می شوند، 
که  می پرسد  جاسوس ها  این  مورد  در  را 
طرح این پرسش ها موجب خشم شبکه های 
رسانه ای معاند شد. این مسابقه تلویزیونی با 
تهیه کنندگی ناصر آراسته و امیرعلی آزادی 
و اجرای محمدرضا شهبازی در ۵2 قسمت 
از شبکه افق پخش می شود. در ادامه با ناصر 
آراسته، یکی از تهیه کنندگان برنامه »رخداد« 
گفت وگو کردیم که مشروح آن را می خوانید.

انگیزه ساخت برنامه رخداد چه بود و س
چرا قالب مسابقه برای آن انتخاب شد؟

عوامل این برنامه پیشــتر کارهای مشابهی 
در حوزه تاریخ انجام داده بودند. مثالً برنامه 
»سرچشــمه« برای شبکه پنج سیما، روایت 
تاریخ با آدم های دســته اولی بود که در آن  
حوادث دخیــل بودند یا برنامــه اینترنتی 
»رودررو« کــه در یک گفت وگوی چالشــی 
به مرور تاریــخ می پرداختیم. پس از پخش 
این برنامه ها، بازخوردهای مثبتی نسبت به 
مرور تاریخ داشتیم. واکنش مثبت مردم به 
مباحث تاریخی، ما را به ســمتی برد که با 
جامعه مخاطب وسیع تری، مباحث تاریخی را 
مرور کنیم و برنامه فضای صمیمی تر داشته 
باشد و به همین دلیل قالب مسابقه انتخاب 
شد. اتاق فکر این برنامه شامل بنده، امیرعلی 
آزادی، سیدمحمدمهدی قادری، رضا ایروانی، 
میثم دانش، مهراد نجفی، امیرحسین ثابتی و 
احمد بروایه بودند. در آنجا قرار بود به راهکاری 
برســیم تا مرور تاریخ را به جامعه مخاطب 
وسیع تری داشته باشیم که به قالب مسابقه 
رسیدیم، چون در این قالب برنامه سازی بهتر 
می توانســتیم با مردم ارتباط برقرار کنیم. 

شــرکت کنندگان این برنامه چطور س
برای حضور در مسابقه انتخاب شدند؟

در فراخــوان اولیه که انجام شــد بیش از 
۱۰هزار گروه نام نویســی کردنــد و  هنوز 
هم ادامه دارد. بــرای اینکه بتوانیم ارزیابی 
اولیه ای داشــته باشــیم به صورت اتفاقی، 
شــماره ها انتخاب می شــد و با متقاضیان 

تمــاس می گرفتیم. افراد ســاکن تهران به 
صورت حضوری و شهرســتانی ها با تماس 
تصویری آنالین، مصاحبه شدند. هر دو نفر 
که در یک گروه بودند باید به پرســش ها به 
صورت همزمان پاسخ می دادند. کار گروهی 
و سرعت پاسخگویی برایمان مهم بود. برای 
اینکه رقابت در مســابقه دارای توازن باشد 
نــه اینکه یک گروه خیلی قوی یا یک گروه 
خیلی ضعیف باشد، براساس امتیازی که افراد 

می گرفتند، گروه بندی ها انجام  شد. 

پرســش های مســابقه بر چه مبنا س
و اساســی طراحی می شــوند و چه 
مالحظاتی را برای طراحی پرسش های 
مربوط به تاریخ معاصر در نظر می گیرید؟

مــا در هر قســمت، از دوران قاجار تا زمان 
حال، پرسش های متعددی را طراحی کردیم 
تــا این دوران تاریخــی را مرور کنیم. بانک 
سؤاالتی داریم که متناسب با سختی گروه 
شرکت کنندگان، پرسش ها از بانک سؤاالت 

انتخاب می شوند. 
هدف ما این اســت که وقایــع مهم تاریخ 
کشــورمان مرور شــود به ویژه مسائلی که 
متأخر اســت و درجه اهمیــت باالیی دارد، 
چون اهمیت آن واقعه برای تاریخ کشورمان 
ملمــوس بوده اســت. این موضــوع فقط 
شامل مسائل سیاسی نمی شود بلکه برخی 
پرســش ها مربوط به تاریــخ دفاع مقدس و 
دوران پهلوی اســت. مثالً در چند قسمت 
پیش، از شهید لشــکری با ۱8 سال سابقه 
اســارت یاد کردیم که بازخوردهای بسیار 
خوبی داشت، بسیاری از جوانان نمی دانستند 
چنین شــخصیت بزرگی را در دفاع مقدس 
داشتیم. ایشان نخستین رزمنده ای بود که 
در دوران دفاع مقدس اســیر و آخرین نفری 
هم بود که آزاد شد. سعی ما این است تنوع 
مســائل مختلف را در برنامه داشته باشیم و 

بخش هایی که دچار غفلت و فراموشی شده 
را یادآوری کنیم.

با وجــود اینکــه در عصر گردش س
اطالعات به ســر می بریــم، منابع و 
روایت ها دربــاره برخی از اتفاقات روز 
سیاسی، مختلف و گاه متناقض است. 
هدف شما از طرح پرسش های سیاسی 

روز در برنامه چیست؟
اتاق فکر و گروه طراحی ســؤاالت برنامه از 
منابــع متعدد بهره می برند، اما پرســش ها 
هم خیلی پیچیدگی ندارد. قرائت رسمی و 
اسناد منتشر شده قابل دسترسی درباره آن 
اتفاقــات وجود دارد که می تــوان به جواب 
درست رسید. وقایع مشخص و آشکار است، 
ولی رسانه های معاند در پی انتشار قرائت های 
غیرواقعی از این وقایع هستند. تمام سعی ما 
بر این اســت که اسناد رسمی و واقعی را با 
مردم در میان بگذاریم. در واقع ما به دنبال 
بازنگــری قرائت رســمی از اتفاقات معاصر 
هســتیم که این قرائت رسمی، قابل استناد 
است. خوشبختانه آن قدر اسناد معتبر درباره 
اتفاقات روز وجود دارد که با مشکلی مواجه 
نمی شــویم. وقایع تاریخی با شخصیت های 
مختلفی اتفاق افتاده اســت. مثالً در یکی از 
برنامه ها نام و چهره چهار رئیس جمهور اخیر 

ایران را داشــتیم و بر این باوریم که اگر قرار 
بر روایت تاریخ باشد، تمام افراد دخیل در آن 
اتفاق باید یاد شــوند. نمی توان تک بعدی به 

روایت های تاریخی پرداخت. 

در یکی از برنامه ها، پرسشی درباره س
چهره های جاســوس در ایران موجب 
همچون  معاند  رســانه های  خشــم 
بی بی سی شــد، خودتان را برای این 

واکنش ها آماده کرده بودید؟
این رفتار و واکنششان برای ما قابل پیش بینی 
بود. اصال قالب مسابقه را انتخاب کردیم که 
خود مــردم، تاریخ را روایــت کنند و قابل 
پیش بینی بود رسانه های معاند از این ماجرا 
عصبانی و ناراحت شوند، چون مردم، تاریخ را 
روایت می کردند. برنامه های متعددی درباره 
جاسوس هایی همچون جیسون رضائیان، نزار 
زاکا، نازنین زاغری و عبدالرسول دری اصفهانی 
پخش شده بود که کارشناس می آمد و حرف 
می زد یا در اخبار از آن ها گفته می شــد، اما 
رســانه های فارســی زبان خارجی را چندان 
نگران و خشــمگین نمی کــرد و اینکه این 
برنامه عصبانی شان کرد زیرا در »رخداد« مردم 
دارند تاریخ را روایت می کنند. مثالً نزار زاکا 
در مصاحبه با بی بی سی یا جیسون رضائیان 
در توییت هایش گله داشــتند که چرا مردم 
ایران ما را جاســوس می دانند و این مسئله 
برایشان ناراحت کننده بود. مشکلی نداشتند 
کــه حاکمیت بــه آن ها جاســوس بگوید، 
اینکه مردم آن ها را جاســوس می دانستند 
عصبانی شان کرده بود. ما می خواستیم مردم 
خودشان تاریخ کشورشــان را روایت کنند. 

مخاطب این برنامه را افراد عالقه مند س
به مسائل سیاسی در نظر گرفته اید؟

مخاطب این برنامه همه اقشار جامعه هستند. 
در مرحله مصاحبه متقاضیان با تعداد زیادی 

از نوجوانان با تیپ های مختلف روبه رو شدیم 
که به واســطه این برنامه به مسائل تاریخی 
عالقه مند شدند. در مرحله اولیه شاید تعداد 
زیــادی از آن ها به دلیل ضعــف اطالعات 
تاریخی، نمره قابل قبولی کسب نکردند، اما 
به آن ها منابعی را معرفی کردیم که پس از 
مطالعه، در قسمت های بعدی حضور یابند. 
یکی از اهداف ما این است که شرکت کنندگان 
از سنین مختلف در برنامه حضور پیدا کنند 
به ویــژه نوجوان ها. ما محدودیت ســنی یا 
دســته بندی جناحی در این برنامه نداریم و 
همه اقشــار جامعه، مخاطب برنامه هستند. 
برنامه »رخداد« یک برنامه سیاســی نیست 
بلکه در دل یک مسابقه سرگرم کننده، تاریخ 
را روایت می کند که به ناچار ابعاد سیاسی هم 
پیدا می کند، اما اولویت ما سیاست نیست، 
اولویت ما مرور تاریخ اســت. مثالً در بخش 
تصاویــر چهارگانه یکــی از برنامه ها، درباره 
خانم مرضیه دباغ، طرح ســؤال داشتیم که 
دخترشان پس از برنامه، پیام دادند و تشکر 

کردند که یاد و نام مادرشان را زنده کردیم. 

عجیب و دردناک است اینکه بسیاری س
معاصر  تاریخ  در  مؤثــر  از چهره های 

کشورمان را نمی شناسیم.
متأسفانه همین طور است. سعی ما بر این است 
که در مرحله روایت چهره، تصویری جاندار 
و ماندگار  را در ذهن مخاطبان ثبت کنیم. 

چطور بــرای اجرا بــه محمدرضا س
شهبازی رسیدید؟

محمدرضا شــهبازی اجراهای مختلفی در 
شبکه افق داشته اســت. در لحن و بیانش 
طنازی دلچسبی دارد که می تواند با مخاطب 
ارتبــاط قوی تری برقرار کند. از همه مهم تر 
اینکه نســبت به مســائل تاریخی، بی سواد 
نیست. دنبال این نبودیم که یکی فقط اجرا 
بلد باشد و از مســائل تاریخی سردرنیاورد. 
بسیاری از قســمت های برنامه باید روایت 
شود و فقط با یک پرسش قابل بیان نیست 
بلکه نیاز به شــرح و بسط دارد. دنبال آدمی 
بودیم که نسبت به تاریخ ناآشنا نباشد، سابقه 
اجرا داشته باشــد و با طنازی اش، اضطراب 
شــرکت کننده را کــم کنــد و محمدرضا 

شهبازی همه این موارد را داشت.

واکنش ها نسبت به برنامه چطور بوده س
است؟

برای ما انرژی بخش بوده است. مثاًل گفته اند 
در برنامه »رخداد« اتفاق نویی در روایت تاریخ 
رخ داده و از قالب خشــک و قرائت رســمی 
بــه یک قالب جذاب و ســرگرم کننده برای 
مردم رسیده است. خوشبختانه مردم لطف 
زیادی به ما داشــتند کــه امیدوارمان کرده 
است. برنامه در ۵2 قسمت آماده می شود که 
پخش آن تا پایان سال ادامه دارد. اگر شبکه 
با ادامه ساخت برنامه موافقت کند، به دنبال 
تنوع بخشــی در مراحل مسابقه و قالب های 
جذاب تری برای فصل های بعدی هســتیم.

برش

نیست، سیاست ما اولویت
اولویتمامرورتاریخاست.مثالً
یکی چهارگانه تصاویر بخش در
ازبرنامهها،دربارهخانممرضیه
که داشتیم سؤال طرح دباغ،
پیام برنامه، از پس دخترشان
دادندوتشکرکردندکهیادونام

مادرشانرازندهکردیم

جزئیات نخستین سریال تلویزیونی  درباره  یکی ازشهدای  دانشمند هسته ای  

»میراث مجید « تصویری می شود
سیما وسینما: کارگردان سریال »میراث مجید« به تشریح 
جزئیاتی درباره این مجموعه که نخستین سریال درباره 
یک دانشمند هسته ای شهید یعنی »مجید شهریاری« 

محسوب می شود، پرداخت.
به گزارش مهر، حســین تبریزی؛ کارگردان ســریال 
»میراث مجید« که با محوریت مجید شهریاری، دانشمند 
شهید هسته ای در دست ساخت قرار دارد، درباره ترور 
شهدای هسته ای به خبرنگار مهر گفت: فلسفه ترور در 
تمام دنیا منحوس است، فرقی هم نمی کند چه کسی 
باشد، اما اینکه چه کسی ترور می شود قضیه را مهم تر 
می کند.وی با اشاره به شخصیت شهید شهریاری عنوان 
کرد: من تا پیش از اینکه بخواهم سریالی درباره شهید 
شهریاری بسازم، شاید فکر می کردم او یک سیاستمدار 
بوده و اهدافی هم داشته است، ولی وقتی وارد زندگی 
این افراد می شویم، وجوه علمی، معصومیت و مظلومیت 
آن هــا برایتان پررنگ می شــود و این پرســش ایجاد 

می شود که چنین شخصیتی چرا باید ترور شود.
تبریزی اضافه کرد: شهید شهریاری شخصیتی است که 
در مدارج علمی باال می رود و به نقطه ای می رســد که 
نشان می دهد تنها فردی است که مسائل سخت اتمی 
را حل می کند و کسی که به این درجه می رسد، قطعاً از 

ویژگی ها و توانمندی خاصی برخوردار است.

قصهسریالباترورشروعمیشود#
وی درباره وقایعی که در این سریال به تصویر کشیده 
می شود، اظهار کرد: ما با ترور سریال را شروع می کنیم 
و بعد به داستان زندگی وی می پردازیم. در طول سریال 
هم اقدام های نیروهای امنیتــی و اینکه چه زحماتی 
می کشند تا برخی از حمالت را خنثی کنند، به تصویر 
کشیده می شود.این کارگردان تصریح کرد: با این رویکرد 
بیشتر در این سریال ما به وجوهات اخالقی، معرفتی و 
علمی شــهید خواهیم پرداخت تــا او را به مردمی که 
نمی شناختند، معرفی کنیم.وی درباره بخش هسته ای 
و توانمندی های شهید شــهریاری و اینکه در سریال 

چطور به نمایش درآمده اســت، توضیح داد: ما در این 
سریال ویژگی های دانش  هسته ای را در زندگی روزمره 
نشــان می دهیم. برای برخی از اتم فقط تصور بمب و 
جنگ هســته ای به  وجود می آید، در حالی که خیلی 
از چیزهایی که در زندگی روزمره ساخته می شوند، از 
طریق اتم است یا حتی خیلی از فناوری های پزشکی 

مثل پرتودرمانی با صنعت ممکن می شود.
وی درباره تأثیر ساخت زندگی نامه دانشمندان هسته ای 
از طریق فیلم و سریال، عنوان کرد: به طور طبیعی زبان 
نمایش و تصویر همیشــه این را داشته و مردم دوست 
دارند قصه بشــنوند، قصه ببینند و باور کنند. چه بسا 
برخی قصه ها واقعی است مثل زندگی شهید شهریاری 
که پرفرازونشیب بوده است و ما این قصه پرفراز و نشیب 
را از یک سال پیش از تولد شهید شهریاری در سال ۴۵ 

تا زمان شهادتش به تصویر می کشیم.
تبریزی اضافه کرد: ابزاری مثل فیلم و سریال به ما این 
امکان را می دهد که ابعاد دیگری از وجوه شــخصیتی 
را نمایش دهیم. شــاید در قالب مستند بتوانیم برخی 
اتفاقات را روایت کنیم، ولی در سریال به یک شخصیت 

جان می دهیم و ملموس تر می شود.

کارگــردان »میراث مجید« درباره ترور دانشــمندان و 
توقف در صنعت و علم اظهار کرد: ترور امثال شــهید 
شهریاری و فخری زاده شاید موجب سکته موقتی شود، 
اما ما دانشمندانی داریم که اکنون در حال تدریس در 

دانشگاه ها هستند و راه را ادامه می دهند.

چراکاوهخداشناسبرایبازیگرنقششهید#
شهریاریانتخابشد؟

وی درباره »بادیگارد« و نخستین تصویر از  دانشمندان 
هســته ای در قالب فیلم عنوان کرد: »میراث مجید« 
نخستین سریال درباره یک دانشمند هسته ای است و 
این مسئولیت ما را باال می برد. »بادیگارد« هم به این 
تصویر می پردازد، ولی چــون درباره یک فرد واقعی 
نیست، نویســنده این امکان را دارد که تخیل کند، 
اما من مجبورم به شــخصیتی وفادار باشم که وجود 

داشته است.
تبریــزی اضافه کرد: شــهید شــهریاری خانواده و 
دوســتانی دارد کــه هر یک از این ها روند ســاخت 
سریال را حساس تر می کند و شاید اگر سریالی درباره 

مالصدرا می خواستیم بسازیم این سختی را نداشت.

این کارگردان درباره انتخاب کاوه خداشناس و اینکه 
او چقدر می تواند تصویر کاریزماتیک و قهرمان محور 
از شهید شهریاری ارائه دهد، بیان کرد: ما گزینه های 
مختلفی را بررســی و درباره آن هــا رایزنی کردیم و 
دیدیم کاوه خداشناس، وجوه فیزیکی، چهره و حتی 
شخصیتی شــهید شــهریاری را دارد. نوعی نرمش 
در رفتار را نیاز داشــت و خداشــناس از این نظر به 
شــهریاری نزدیک تر بود. خواســتیم مخاطب نوعی 
حس دوست داشتنی نســبت به بازیگر نقش مجید 

شهریاری داشته باشد.

اگرشهیدشهریاریزندهبود#
اجازهنمیدادسریالساختهشود

تبریزی همچنین در بخش دیگر، درباره اینکه برای 
انتخاب بازیگر شهید شــهریاری بیشتر به فیزیک او 
فکر کرده اند یا شــخصیتی که قرار اســت از او ارائه 
شود، توضیح داد: وقتی روایت مستند ارائه می دهیم 
شــاید فقط فیزیک مهم نباشــد، اما ســعی کردیم 
روحیــات، درونیات، خانواده و همــه آنچه را که این 
شــخصیت برای مجید شهریاری شدن الزم دارد، به 
تصویر بکشــیم. زندگی او بســیار تراژیک بوده است 
و امیدواریــم بتوانیم این وجــوه مختلف را به تصویر 

بکشیم.
وی در بخش دیگر درباره ســاخت ســریال در زمان 
زنده بودن چنین افرادی عنوان کرد: شاید اگر شهید 
شــهریاری زنده بود اجازه نمــی داد درباره اش فیلم 
ساخته شــود، چون آنچنان که تحقیق کردم فردی 
متواضع بود و با اطمینــان می توانم بگویم قطعاً این 
اجــازه را نمی داد.تبریزی در پایــان درباره اهمیت 
ساخت سریال درباره شهدای هسته ای تصریح کرد: 
هدف اصلی ما شناساندن دانشمندانمان به نسل های 
پس از خودمان اســت و در عین حال ترغیب شدن 

دیگران به الگوسازی از این افراد است.

سریال

گفت وگو با ناصر آراسته، تهیه کننده مسابقه تلویزیونی »رخداد«
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