
مثبِت عشق

رقیــه توســلی: ترکیــب خانــه عالی اســت؛ عزیز، آبــان و من... هر ســه 
تایمان ماسک بسته ایم. ماسک اکسیژن، ماسک سفید، ماسک مرد 

عنکبوتی و با فاصله سه متری شکل مثلث برمودا نشسته ایم!
حواسم را بیشتر داده ام به این دو نفر تا پوست گرفتن سیب زمینی ها. 
کامــاً فضــول، می پایــم ببینم کارشــان با نقاشــی و تلفن بــه کجا ختم 
می شود باالخره؟ آیا قرار است این وسط، کاشف پیکاسویی، ونگوگی، 

چیزی باشم یا نه؟
آبان و پدرش، واتساپی حرف می زنند: »آبان: گلی کجاست؟ آقای پدر: 
نیــم ســاعت دیگه نوبت خواهرجونه. مــرد عنکبوتی بابا کیه؟«... چند 
ثانیــه ای مکــث برقــرار می شــود. مدل آبان همین اســت. ســکوت های 
مقطعــی قشــنگ و بعد که می گویــد: »من... بهش گفتم بلــدم... بذار 
خوبــت کنــم... باور نکرد... گفت تو بچه ای... دکتر نیســتی... باید پیر 
باشــی! آقــای پــدر: خب این دفعــه روی مــن آزمایش کــن. ببینن چقد 

دکتری، اوضاع حتماً عوض میشه.
آبان: خانوم دکتر االن از من خیلی بزرگ تره؟

 - آره عزیزم.
* باشه... ولی اصاً به کوچیکی، گندگی نیست که، به دستگاهه، به 
روپوش ســفیده، آمپوله، به خندیدنه. تازشــم من دکتر مرد هســتم... 
به کسی نگو بابا ولی میخوام به همه بچه هایی که خوبشون می کنم، 

پاستیلم بدم، چطوره؟ 
- بی نظیره... فقط به بچه ها؟ گنده ها چی پس؟

* بابا حواســتو جمع کن. چرا ناراحت میشــی. به منشــی مطبم میگم 
شما بابای خوشگل منی. 

- آخیش! ماشاال دکتر نقابدار خودم. خوب کردی حالمو. 
آبان می گوید: خاله میخواد برام چیپس درست کنه. ما داریم مسابقه 
 نقاشــی میدیــم. اگــه گفتــی جایــزه برنــده چیه؟ پــدر جــواب می دهد: 
به به! آفرین به شما. نمی دونم که، بیا جلوتر یواشکی تو گوشم بگو...«.
می خندم. توی دلم می گویم ســفر به دور دنیا در 80 روز با اشــانتیون 
ایتالیاگردی مبسوط.تلفن تمام می شود. مزه جمات ردوبدل شده اما 
نه... حاال حاالها برقرار است. مزه این پسر-پدری های ماندگار و جمع 
و جــور. امــروز یــاد گرفتم که پــدری به پول درآوردن و ریش و ســبیل و 
امر و نهی و نام خانوادگی و صدای بَم مهیب نیست. پدری، بلد بودن 
است. اینکه وسط اتفاقات پشت سرهم زندگی که گاهی اجازه نفس 
کشــیدن نمی دهد مهربان باشــی. اینکه دل توی دلت نباشــد و بغض 
از ســر و کولت باال برود که گل ترمه جان را برده ای برای جراحی اما به 

پسرجانت بها بدهی تا از رؤیاها و شادی ها و اوقات فراغتش بگوید. 
ســنجاق: چیپــس ســیب زمینی بــا پنیــر و قــارچ آمــاده شــد. فعاً ســه 

نقابداریم که دلمان می خواهد فقط کرونا برود.

 محمد تربت زاده  آن روزهایی که رسانه ها چپ 
و راســت اخباری را از شیوع ویروسی کشنده در 
چین منتشــر می کردنــد، هیچ کداممــان کرونا را 
جدی نمی گرفتیم و احتماالً تصور می کردیم این 
ویروس هم یکی از بیماری های عجیب و غریب 
ســال های اخیر اســت که پس از مدتی فراموش 
می شــود. حاال بیش از یک ســال از پیدا شــدن 
نخســتین مورد ابتا به کرونا در جهان می گذرد 
و این ویروس تبدیل به اصلی ترین دغدغه مردم 
جهان و دولت های مختلف شــده اســت. اگرچه 
تــا همیــن چندماه پیش دانشــمندان می گفتند 
نبایــد دلمان را به وعده های شــرکت های مدعی 
ســاخت واکســن کرونا خوش کنیم اما حاال ورق 
برگشته و پس از دستیابی چندین شرکت بزرگ 

داروســازی به فرمول ساخت واکسن کرونا، روز به روز 
اخبار امیدوارکننده تری درباره واکسن کرونا در رسانه ها 
منتشــر می شــود. درحالی که این روزها خیلی هایمان 
چشم امید به واکسن های نورسیده داریم، انتشار خبر 
جــان باختــن ۶ داوطلب در کارآزمایی بالینی واکســن 
ســاخت فایزر-بایون تــک ابهام هایــی را درخصــوص 
اثربخشی واکسن ایجاد کرده است، به طوری که حاال 
بسیاری از مردم می گویند حتی در صورت دسترسی 
داشــتن بــه واکســن کرونــا هــم حاضــر بــه تزریــق آن 

نیستند!

عوارض خطرناک»
واکسیناســیون سراســری کرونــا در  آغــاز  از  ماجــرا 
انگلســتان آغاز شــد. چند روز پس از توزیع گسترده 
ایــن واکســن در انگلســتان، اخباری مرتبــط با ایجاد 
عوارض حساســیتی بــرای دریافت کنندگان واکســن 
رســانه های  از  برخــی  شــد.  منتشــر  رســانه ها  در 
انگلیســی ادعا کرده بودند این واکســن برای افرادی 
کــه حساســیت دارنــد، مناســب نیســت و عــوارض 
خطرناکــی برای آن هــا دارد. بافاصله پس از این هم 
رسانه های داخلی به نقل از اسپوتنیک روسیه اعام 
کردنــد ۶ دریافت کننده واکســن فایزر بر اثر عوارض 

واکسن جان باخته اند!
این رسانه ها اعام کرده بودند دو نفر بافاصله پس 
از دریافت واکسن جان باخته اند و چهار نفر دیگر بر 
اثر عوارض استفاده از واکسن فایزر، چند روزی درد 

کشیده و در نهایت فوت کرده اند.
ایــن اطاعــات بعدهــا توســط ســازمان غــذا و داروی 

آمریکا هم مورد تأیید قرار گرفت.

استاندارد ایمنی طالیی»
انگلســتان نخستین کشــوری بود که واکسیناسیون 
رســمی و سراســری کرونــا را آغــاز کرد. با وجــود این، 
پــس از حواشــی بــه وجود آمده، تزریق واکســن روند 

کندتــری بــه خــود گرفــت و مســئوالن اعــام کردنــد 
تزریــق فقــط در مراکــزی کــه امکانات احیا را داشــته 
باشــند، صــورت می گیــرد. آمریــکا هــم کــه قــرار بود 
واکسیناسیون را آغاز کند، تصمیم گرفت آن را برای 

مدت کوتاهی به تعویق بیندازد.
هیئت مشــاوره دولت ایاالت متحده اما روز گذشــته 
اســتفاده از واکســن کوویــد۱۹ فایــزر را مجــاز اعــام 
کــرد. ترامــپ هــم در پیــام ویدئویــی خــود در توییتر 
اعــام کرد:»شــرکت فایزر »اســتاندارد ایمنی طایی« 
را کســب کــرده و واکســن کرونــا یکــی از »بزرگ ترین 

دستاوردهای علمی تاریخ است«.

44 هزار نفر»
حــاال نــه فقط بــرای مــردم آمریکا که واکسیناســیون 
در کشورشــان آغــاز شــده، بلکــه برای همــه مردم در 
سرتاسر جهان این پرسش ایجاد شده که آیا واقعاً ۶ 
داوطلب دریافت واکســن کرونا در انگلســتان، بر اثر 

عوارض واکسن فایزر جان باخته اند یا خیر؟
در کارآزمایی هــای واکســن شــرکت فایزر-بایون تک، 
تقریبــاً ۴۴ هــزار نفــر شــرکت کردنــد کــه بــه دو گروه 
تقســیم شــدند؛ به یک گروه واکسن و به گروه دیگر 

دارونما تزریق شد.
 دارونمــا مــاده ای بی ضــرر اســت کــه خــواص داروی 
مــورد مطالعــه را ندارد. داوطلبــان و محققان نباید تا 
پایــان مطالعه از اینکه کــدام داوطلب، در کدام گروه 
قرار گرفته مطلع شــوند، این رویه و رویه های مشابه 
به منظور جلوگیری از سوگیری های احتمالی طراحی 
شده است. برای جلوگیری از اثر تلقین که می تواند 
با فریب داوطلب، اثر مثبتی بر روند بهبودی او داشته 
باشد یا منجر به اثرگذاری پیش داوری های احتمالی 
محققان در نتایج بررســی شــود، از دارونما اســتفاده 
می شود. حاال »پولیتیکو« با بررسی داده های مرتبط 
بــا ایــن ماجــرا، ثابــت کــرده آن ۶ نفــر در اثــر تزریــق 

واکسن فایزر جان نباخته اند!

ربطی به واکسن نداشت»
در گزارش پولیتیکو اشــاره شــده است: »طبق اسناد 
توجیهــی ایمنــی و اثربخشــی این واکســن یک مورد 
دریافت کننــده  گــروه  در  کوویــد۱۹  عفونــت  شــدید 
واکســن و ســه مــورد در گــروه دریافت کننــده دارونما 

وجود دارد. 
۶ نفــر در طــول آزمایــش فــوت کردنــد، چهــار نفر در 
گــروه دارونمــا و دو نفر در گروه واکســن، اما هیچ یک 
 از ایــن مرگ هــا ارتباطی با واکســن نداشــته اســت«. 
زمینــه  ایــن  در  گزارشــی  در  بلومبــرگ  همچنیــن 
نوشــت:»دو نفری که در گروه واکســن قرار داشتند و 
جان خود را از دســت داده اند بیش از ۵۵ ســال سن 
داشتند. یکی از آن ها در اثر ایست قلبی ۶۲ روز پس 
از واکسیناســیون و دیگــری بــر اثــر رســوب در دیواره 
رگ هــا، ســه روز پــس از واکسیناســیون درگذشــته 
اســت. در گــزارش بلومبــرگ بــه نقل از ســازمان غذا 
و داروی آمریــکا آمده اســت: »تمــام مرگ ها نمایانگر 
ایــن  عمومــی  جمعیــت  در  کــه  هســتند  حوادثــی 
گروه های سنی در محل وقوع آن ها، به میزان مشابه 

رخ می دهد«.

ایجاد اعتماد عمومی»
بــا وجود این اما همچنان بخشــی از مردم آمریکا به 
این داده های دولتی بی اعتمادند و تمایلی به دریافت 
واکســن فایزر ندارنــد. موضوعی که دقیقاً در کشــور 
خودمان هم حاشیه ساز شده و همزمان با اعام خبر 
آغاز تســت انســانی واکســن ایرانی کرونــا از اول دی 
مــاه، ادعاهایی در زمینه عوارض مرگبار این واکســن 
در میــان مردم دســت به دســت می شــود. همه این  
حواشــی یعنی پس از ســاخت واکسن کرونا، دومین 
مشــکل اساســی در ریشــه کنی ایــن ویــروس، ایجاد 
اعتماد عمومی در میان مردم اســت که مســئوالن از 
همین حاال باید با شفاف ســازی در راســتای واکســن 

کرونای ایرانی، نسبت به آن اقدام کنند.

اینجا قالیشویی نیست
یــک کاربــر فضــای مجــازی بــا انتشــار 
ایــن تصویــر در توییتــر نوشــت: »اینجا 
مدرســه ای در بندر امام خمینی اســت 
کــه حــاال پــس از فروکــش کــردن آب، 
بــه محلــی تبدیل شــده تا بســیجی ها 
مــردم  از خانه هــای  کــه  را  قالی هایــی 
آســیب دیده جمع آوری کردند به اینجا 

بیاورنــد و پس از شست وشــو به خانه هایشــان تحویــل دهند.  ای کاش 
تفکر خدمت در کشور حاکم بود«.

سر شوخی را باز کرد
یک نماینده مجلس در توییتر نوشت: 
»شــاید هــم اردوغــان خوب جایی ســر 
شــوخی را بــاز کــرد. مــا هــم دو قــرن 
جنــوب  و  شــمال  جدایــی  از  اســت 
»ارس« ناراحتیــم و دیر نیســت که پاره 
جدا شــده بــه پیکر ایــران بازگــردد. به 
قول اســتاد یحیی شــیدا ادیــب نامدار 

تبریزی: نه »شمالی« نه »جنوبی«؟ آت بو چرکین سؤزلری ملک ایراندیر 
تماماً، دونیایا اعان ائله«.
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شهرخودرو- استقالل در روز آخر هفته ششم لیگ برتر

نبرد فامیلی آبی ها در مشهد

زنوزی با کی روش و قطبی هم مذاکره کرده است

 یک تریلی اسم برای 
هدایت تراکتور

بازگشت یک بازیگر قدیمی به تلویزیون

احمد نجفی روایتگر»اُپاتان« شد

رکابزنی در جنوب شرق )قسمت ششم(

کپرهایی پر از غصه

 صبح چهارشــنبه را پس از یک شــب اســتراحت خوب، با گفت وگو با 
فاطمه قلندری شروع می کنم. زنی که حاال  کارآفرین است و حصیربافی 
قلعه گنــج را احیــا کرده. گفت وگوی مفصل با او را می توانید به زودی در 

صفحه »مردم« بخوانید.
محمد حســنی که روز پیش در مســیر رســیدن به قلعه گنج با او آشــنا 
شــده ام، دنبالم می آید تا به اتفاق دوســتش آقای صبایی سری به یکی 
دو روســتای محروم بزنیم. در جاده ای که نیمی آســفالت و نیمی خاکی 

است، 70 کیلومتر از شهر دور می شویم.
مقصدمان روستای ناهوگان است که وقتی به آن می رسیم می بینم فقط 
چند خانه کپری اســت و چند خانه آجری و دو ســه خانه نیم ســاخته!
بچه هــا کنــار مدرســه کوچک روســتا بــه بــازی مشــغول اند و این طرف 
مردها و زن ها تا گوشــی برای شــنیدن پیدا می کنند از نداشته هایشــان 
می گوینــد... از نبــود ســرویس بهداشــتی، نبــود حمــام، ناتمــام مانــدن 
خانه هایشــان و اینکــه بــه قــول مردم، پیمانــکار پول را گرفتــه و خانه ها 

کامل نشده.
یک ساعتی که میهمان مردم روستاییم به محرومیت آن ها فکر می کنم 
و به اینکه کدام کم کاری ها موجب این فاکت شده است. یاد جمله ای 
ازمقام معظم رهبری می افتم که در مســیر ســفرم روی دیواری دیدم با 
این مضمون که بزرگ ترین مبارزه با آمریکا خدمت به این مردم است. 
بــا خــودم فکر می کنم پس مســئوالن ما این جملــه را اصاً درنیافته اند 
که اگر دریافته بودند مردمی با این حال و روز را نداشــتیم. کمی دورتر 
بچه ها مشغول بازی اند با توپی که آن را از پارچه درست کرده اند و من 
فکر می کنم سهم این بچه ها از زندگی و شادی ها و بازی هایش چیست؟
هــوا تاریــک شــده اســت و مــا در راه رفتــن بــه روســتای دوم هســتیم. 
روســتایی کــه حــال و احوالــش از روســتای اولــی بدتر اســت. بــه اتاقی 
کپری دعوت می شــوم که در آن  آتشــی روشن کرده اند. حدود ۲0 نفری 
نشســته اند. زن، مرد، کوچک، بزرگ. انگار بخش مهمی از مشــکات 

روستا را توی اتاق کپری جمع کرده اند. 
تعدادی از بچه ها شناســنامه ندارند، چندتایشــان تاالســمی دارند، دو 
ســه نفری بیماری صرع، دو دختر نوجوان از نبود گوشــی و تبلت برای 
درس خواندن می نالند، زنی دست دخترش را گرفته است و می خواهد 
اتاقش را به من نشان بدهد و خاصه هر کدام قصه ای دارند، قصه ای 
پــر غصــه کــه من دیگــر طاقت شــنیدنش را نــدارم. فکــر می کنم وقتی 
نتوانــم بــرای ایــن مردم کاری انجام بدهم چه فایده که مشکاتشــان را 
بشنونم و سر تکان بدهم؟ چه فایده که آن ها امیدوار شوند یکی آمده 

است صدایشان را بشنود و فکر کنند می توانم برایشان کاری بکنم؟
ساعت 8 شب را نشان می دهد که راه برگشت به قلعه گنج را در پیش 
می گیریــم و پیــش روی من هر چه هســت حرف کمبودها و مشــکات 
مــردم اســت. فکــر می کنــم آن همه کــه از آبادی قلعه گنج شــنیده ام در 
مقایسه با کمبودهایش چیزی نیست. با خودم فکر می کنم مسئوالن 
باید به طور جدی و مستمر برای قلعه گنج و روستاهایش کاری بکنند 
تا کمبودها و بدبختی ها دست از سر این مردم محروم و مهربان بردارد.

راه درازی پیش رو دارم

بیرانوند:  استقاللی ها 
انرژی ام را بیشتر کردند

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir
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روایتی جذاب و دل  انگیز روایتی جذاب و دل  انگیز 
از یک شهید هسته ایاز یک شهید هسته ای

روزمره نگاری
مردم جهان به واکسن های کرونا بی اعتمادند

بزنیم یا نزنیم؟! 
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حمیدرضا خداشناس: هفته ششم لیگ برتر فوتبال 
کشــورمان کــه روز شــنبه آغاز شــده، امروز بــا انجام 
دو بــازی پایــان می یاید کــه طبق برنامه اســتقالل از 
ســاعت 15:45 در مشهد میهمان شهرخودرو است 
و تراکتــور و ماشــین ســازی هم دربی تبریــز را برگزار 

خواهند کرد.

 نخستین تقابل رحمتِی مربی #
با استقالل

دیــدار شــهرخودرو و اســتقالل از جهــات مختلــف 
دارای اهمیــت اســت و شــرایط خاصــی کــه بــر ایــن 
بازی حاکم اســت بر حســایت های آن افزوده و نگاه 
اکثر فوتبال دوســتان را به این بازی و ورزشــگاه امام 
رضا)ع( دوخته است. شاید مهم  ترین نکته حساس 
این دیدار تقابل اســتقاللی های ســابق با هم باشــد، 
مهدی رحمتی، محمد نمازی و داوود ســید عباســی 
در رأس کادر فنــی شــهرخودرو و در ســوی دیگــر 
محمــود فکــری، صمد مرفــاوی، پرویــز مظلومی و... 
قــرار گرفتــه انــد کــه این اســامی خود نشــان دهنده 
حساســیت بــاالی ایــن بازی و شــاید حواشــی قابل 

انتظار باشد. 
بدون شک رحمتی که خاطره خوبی از ترک استقالل 
ندارد در همه این سال ها انگیزه های باالیی در همه 
تقابل هایش با آبی ها داشته، اما داستان امروز کامالً 
متفاوت بوده و دروازه بان ســابق اســتقالل به دنبال 
نشــان دادن شایســتگی هایش در عرصــه مربیگری 
در ایــن بــازی مهــم اســت. تقابــل مرادمنــد مدافــع 
اســتقالل که ســال ها رهبر خط دفاعی شــهرخودرو 
بــود با تیم ســابق خــودش از دیگر نکات جذاب این 
بــازی خواهــد بــود. از حساســیت های شــخصی که 
بگذریم شرایط دو تیم در جدول موجب شده است 
کــه هــر دو ســرمربی به دنبــال پیــروزی در این بازی 

باشند.
 اســتقالل 8 امتیازی و شــهرخودرو 7 امتیازی است 
و 3 امتیاز این بازی با توجه به اختالف کم امتیازی 
تیم هــا در جــدول از نــان شــب هــم بــرای اســتقالل 
و شــهرخودرو واجب تــر اســت. البتــه بــا توجــه بــه 

شکســت گل گهــر مقابــل صنعــت نفــت شــاگردان 
فکــری ایــن شــانس را دارنــد تــا بــا کســب 3 امتیــاز 

مشهد به صدر جدول برسند.

بحران بازیکن در استقالل#
اســتقالل در حالی به مشــهد ســفر کرده اســت که 
نیمی از بازیکن های خود را به خاطر شرایط مختلف 
در اختیار ندارد و این می تواند فرصت مناسبی برای 
رحمتــی و تیمــش بــرای ســبقت از شــاگردان فکری 
باشــد. فرشــید اســماعیلی، بــه علت بحــث و جدل 
با احمد مددی، سرپرســت باشــگاه استقالل درباره 
قراردادش، حاشــیه هایی در تمرین ایجاد کرد و این 
مسئله باعث شد تا محمود فکری این بازیکن را به 
دلیــل مســائل انضباطی و ایجاد حاشــیه در تمرین 
کنار بگذارد و همراه آبی پوشــان پایتخت به مشــهد 
نیاید. شــیخ دیاباته، ســایوش یزدانی، وریا غفوری و 
مســعود ریگی مصدوم هستند و نمی توانند در این 

بــازی به میدان برونــد. عارف غالمی و مهدی قایدی 
هــم هــر چند همــراه تیم به مشــهد آمده انــد، اما به 
دلیــل مصدومیــت جزئی حضورشــان در ایــن بازی 
در هاله ای از ابهام قرار گرفته اســت. این مشــکالت 
باعث شــده اســت که محمود فکری شرایط خاصی 
را در تقابل هفته ششــم خود با شــهر خودرو داشته 
باشد؛ سرمربی که برای فرار از انتقاد ها به شدت به 

دنبال پیروزی در این بازی است.

برزیلی  ها درصدر#
دیــروز اما در ادامه هفته ششــم لیــگ برتر تیم های 
فوتبــال صنعت نفــت و گل گهر به مصاف هم رفتند 
که صدرنشین دومین شکست پیاپی را هم در این 
بــازی متحمل شــد. پیــروزی ۲  بر یک صنعت نفت 
مقابل گل گهر موجب خوشــحالی تعقیب کنندگان 
ژنــرال وصدرنشــینی برزیلی های ایران شــد.گل گهر 
هفتــه قبــل هــم با همیــن نتیجه بــه پیــکان باخت. 

مســابقه ای که در آن باز هم منشــا تک گل تیمش 
را بــه ثمر رســانده بود. منشــا در هفته هــای ابتدایی 
لیــگ بــا گلزنی تیمــش را به صدر جدول رســاند اما 
در دو هفتــه اخیــر، عملکــرد نــه چنــدان خوب خط 
دفاعی و دروازه بان گل گهر موجب شد گل های منشا 
بی اثر شود. منشا با گلزنی در این دیدار 6 گل شده 

و ریکانی نیز گل پنجم خود را در به گل گهر زد. 

نخستین گل تاریخ مس#
دو تیــم پیــکان و آلومینیــوم اراک هــم به مصاف هم 
رفتنــد کــه این دیدار با نتیجه تســاوی بــدون گل به 
پایان رســید.اتفاقات ویژه ایــن بازی مصدومیت زود 
هنــگام محســن ربیــع خــواه بازیکــن آلومینیــوم بود 
و پنالتــی ســوخته تیــم پیــکان بــود کــه توســط امیر 
روســتایی هــدر رفت.با این نتیجــه پیکان ۹ امتیازی 
شــد و موقتــاً بــه رده پنجــم جــدول صعــود کــرد و 
آلومینیوم 6 امتیازی شد و در همان جایگاه سیزدهم 

باقی ماند.
در رفســنجان، تیم های مس و نفت مسجدسلیمان 
به میدان رفتند. این دیدار با برتری ۲ بر صفر مس 
خاتمه یافت و شــاگردان محمد ربیعی به نخســتین 
پیروزی خود در لیگ برتر دســت یافتند و از انتهای 
جدول جدا شــدند.در این دیدار نخســتین گل مس 
در تاریخ لیگ برتر هم به ثمر رسید. برای مس قائم 
اسالمی خواه در دقیقه 41 و محمدحسین کریم زاده 

در دقیقه 84 موفق به گلزنی شدند.

آتش بازی فوالد#
تیــم فوالد نیز در ورزشــگاه اختصاصی خود میزبان 
سایپا بود که این بازی در نهایت با نتیجه 3 بر صفر 
به سود فوالد به پایان رسید.فرشاد احمدزاده )31(، 
صابــر حردانی )87( و موســی کولیبالــی )۹1( د ر این 
مســابقه برای فوالد گلزنی کردند تا نوار تساوی های 
این تیم پاره شود.فوالد با هدایت جواد نکونام پیش 
از ایــن صاحــب یک برد و چهار تســاوی شــده بود و 
با پیروزی امروز 1۰ امتیازی شــد تا موقتاً به رده دوم 

جدول صعود کند.

شهرخودرو- استقالل  در روز آخر هفته ششم لیگ برتر

نبرد  فامیلی آبی ها در مشهد

لیونل مسی چقدر انگلیسی بلد است؟
لیونل مســی که همه عمرش را در دو کشــور اســپانیایی زبان یعنی آرژانتین و 
اسپانیا سپری کرده برای برقراری ارتباط با فوتبالیست ها، داوران و مربیانی که 
به این زبان آشنا نیستند دچار مشکل می شود چرا که مسی قادر به صحبت 
کردن به انگلیســی نیست.مســی البته می تواند در حد چند جمله انگلیسی 
را بفهمــد و بــه زبان بیــاورد ولی تنها زبان هایی که او در برقراری ارتباط با آن ها 
راحت است اسپانیایی و کاتاالن است. این در حالی است که فوتبالیست ها 
سعی می کنند زبان انگلیسی را به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط فرا بگیرند.

زالتان: امیدوارم با نوه مالدینی هم بازی کنم
زالتــان ابراهیموویــچ می گویــد تا زمانی کــه نتواند از پس انجــام کارهایی که 
االن انجام می دهد برآید به فوتبال بازی کردن ادامه خواهد داد.ابراهیموویچ 
ستاره کهنه کار سوئدی و ستاره این روزهای آث میالن در پاسخ به شایعات 
دربــاره اینکــه او احتمــاالً بــه زمــان اعــالم بازنشســتگی نزدیک شــده اســت 
می گویــد تــا زمانی که بتوانــد از پس انجام کارهای امــروزش برآید به فوتبال 
بازی کردن ادامه خواهد داد. زالتان به شوخی گفت می خواهد آن قدر بازی 

کند که یک روز با پسر دانیل مالدینی یعنی نوه پائولو مالدینی بازی کند.

لمپارد: آنچلوتی بهترین سرمربی من بود
فرانک لمپارد، سرمربی جوان چلسی به تمجید از کارلو آنچلوتی، سرمربی 
اورتون پرداخته و گفت:» به عنوان یک بازیکن و یک انسان به شدت تحت 
تأثیر کارلتو قرار گرفته بودم. آنچلوتی درســت در رأس ســرمربیانی است که 
مــن بــا آن هــا کار کرده ام. کارلو موفقیت های زیادی در باشــگاه های مختلف 
کســب کرده اســت. او یک ســرمربی بزرگ و انســان فوق العاده بوده و من 
مشــتاقانه منتظــر دیدن کارلو هســتم. من همیشــه به دنبــال موفقیت های 

بیشتر هستم.  لیگ برتر بخشنده و سخاوتمند نیست«.

پرونده مارادونا جنایی شد
16 روز پس از مرگ دیگو مارادونا، دادستانی سان ایسیدرو بررسی تخصصی 
تلفن هــای لئوپولــدو لوکــه، پزشــک و روانپزشــک او آگوســتینا کوشــاچف، 
متخصصانــی که مســئول ســالمتی مارادونا در 1۰ روز آخــر زندگی او بودند، 
آغاز کرد.در دادســرای عمومی ســان ایسیدرو، ســه دادستان به نام های لورا 
کاپرا، پاتریشیو فراری و ایریبارن که وظیفه بررسی پرونده را بر عهده دارند، 
شروع به تجزیه و تحلیل کامل تلفن های جراح مارادونا یعنی لئوپولدو لوکه 

و آگوستینا کوشاچف کرده اند.

امین غالم نژاد: تیم فوتبــال تراکتور پــس از قطع 
همــکاری بــا علیرضــا منصوریان به دنبــال انتخاب 
بــا گزینه هــای  ســرمربی جدیــد خــودش اســت و 
داخلــی کــه مــورد نظرش بود یــا به توافق نرســید و 
یا به هر شــکل دیگر همکاری میان طرفین میســر 
نشــد تا مســئله نیمکت این تیم همچنان الینحل 
باقــی بمانــد و بــا هدایت موقت شــجاعی به عنوان 
راســتا  ایــن  رهبــری شــود.در  کاپیتــان  ســرمربی- 
بــا توجــه بــه ممنوعیــت جــذب مربــی خارجــی و 
محدودیت هــای موجود، تراکتوری ها ســراغ مربیان 
دو ملیتی رفته و صحبت هایی با الکســاندر نوری و 
افشــین قطبی داشــتند تا در صورت توافق به ایران 

بیایند و قرارداد همکاری میان طرفین امضا شود.
البته با توجه به شکســتی کــه تراکتوری ها پیش از 
این در دو مرحله مذاکره با الکساندر نوری داشتند 
و مســائلی که سر آن به توافق نرسیدند، مسئوالن 
باشــگاه تمایــل چندانی به باز کردن بــاب مذاکرات 
جدی با او ندارند و احتمال اینکه این بار میان نوری 

و این تیم توافقی حاصل شود بسیار پایین است.

مذاکره با قطبی#
تمرکز تراکتوری ها در حال حاضر بیشتر روی جذب 
افشین قطبی است و مسئوالن باشگاه قصد دارند 
مذاکــرات خــود را با او آغاز کنند و در صورت توافق 

او روی نیمکت تراکتور بنشیند.
قطبــی در حــال حاضــر هدایت تیم شــیجیاژوانگ 
چیــن را بــر عهده دارد و تراکتــور اگر قصد جذب او 

را دارد باید رضایت این باشگاه را هم جلب کند.

واقعًا کی روش؟#
اما عجیب ترین خبر را هوشنگ نصیرزاده در 
این مورد داد. معاون ورزشی باشگاه تراکتور 
گفــت:» زنــوزی با کی روش بــرای حضور در 
تراکتــور حــرف زده بــود اما بــه دلیل اینکه 
حضــور خارجی هــا در ایران ممنوع اســت 
این اتفاق منتفی شد. زنوزی رابطه خوبی 
بــا کــی روش دارد و اگــر ایــن ممنوعیــت 
برداشته شود، احتمال حضور این مربی 
در ایــران وجــود دارد.چــون ســه کاپیتــان 
تیــم ملــی در تراکتور هســتند، مربی  باید 

انتخاب شــود که ظرفیت کار کردن با آن ها 

را داشته و بزرگ تر از بازیکنان باشد«.

بازی با نام ها#
در طــول ایــن ســال ها هیچ تیمی حتی در حاشــیه 
خلیج فارس با مربیان خارجی به بن بست نخورده 
اســت. هیــچ تیمی هــم در ایران این قــدر پول بابت 
تــوان  بــه طوری کــه مــی  نــداده،  مربیــان خارجــی 
ادعــا کــرد کــه تراکتــور در ایــن خصــوص اســتقالل 
و پرســپولیس را هــم پشــت ســر گذاشــته اســت. 
تونی، ســاغالم، جان توشــاک و جــورج لیکنز چهار 
مربــی خارجــی بودنــد که در پنج  فصــل اخیر روی 
نیمکــت تراکتورســازی نشســتند. این چهــار مربی 
در مجمــوع 6۰  بــازی را بــه عنــوان ســرمربی روی 
نیمکت تراکتورســازی حضور داشتند. ۲4 پیروزی، 
۲۰ مســاوی و 16 باخــت حاصــل کار تراکتورســازی 
بــا هدایــت ســرمربیان خارجــی خــود در این مدت 
بوده است.به این ها البته باید دنیزلی را هم اضافه 
کــرد کــه در میانــه راه تیــم را رهــا کــرد و رفــت. در 
تراکتــور آنچــه بیــش از همه به چشــم آمده اســت 
بازی با نام ها برای نیمکتی بوده اســت که با وجود 
ایــن همه ســتاره خیلــی راحت تر و تنها بــا ثبات در 
تصمیم گیری ها می توانســت به جام های بســیاری 
دست یابد.

لیــگ برتــر  والیبــال ایــران در حالی صفــت حرفه ای 
برگزار شدن را یدک می کشد که با کمی دقیق شدن 
به اتفاقات و رخدادهای آن، این گونه به نظر می رسد 
که فعالً حتی در پیش پا افتاده ترین مســائل مانند 
تعهد سرمربیان و بازیکنان به قراردادهای حرفه ای، 

صدور ITC قانونی و ... نیز دچار مشکل است.
 
اولین جرقه#

چنــد هفتــه پیش بود که ســید محمد موســوی در 
انتقالــی پــر حاشــیه و پر ســر و صدا از تیــم والیبال 
سایپا جدا شده و به پیاچنزای ایتالیا پیوست، اتفاقی 
که سؤاالت زیادی را بر جای گذاشت. پس از انتقال 
موســوی ســایپایی ها بــه نحــوه جدایــی او اعتــراض 
داشتند که اکنون نیز ادامه دارد و برخی از مسئوالن 
نارنجــی  پوشــان معتقدنــد موســوی بــدون گرفتــن 
رضایت نامه باشــگاه از این تیم جدا شــده است که 
پرونده این موضوع همچنان در فدراســیون والیبال 
باز اســت. اتفاقی که حتی فدراســیون را نیز در این 
روزهای حساس پیش از المپیک درگیر کرده است!

استعفاهای متوالی#
بــا ایــن حــال طولــی نکشــید کــه پــس از حواشــی 
جدایی موسوی و پیش از اتمام نیم فصل، سونامی 
جدیــدی بــه نام جدایی ســرمربیان از تیم های خود 
در لیــگ رخ داد کــه لیــگ را بیــش از پیــش دچــار 
حواشــی کرد. طی دو هفته گذشــته سرمربی چهار 
تیم لیگ برتری از سمت های خود  کنار رفتند و این 

در حالی است که برای لیگ های  معتبر خارجی به 
ندرت چنین اتفاقاتی رخ می دهد. مسئله ای که به 

نظر نیازمند توجه بیشتری است.

 یک برکناری!#
البته استعفا دادن یک  مربی از سمت خود به هیچ 
عنوان کار غیر معمولی ای نیست و طبق قوانین باید 
بــه ایــن اتفــاق تــن داد، اما آیا اینکــه در یک لیگ و 
در کمتــر از دو هفتــه چهار تیــم دچار تغییرات روی 
نیمکت خود شــوند امری طبیعی است؟ کما اینکه 
هــر کــدام از این جدایی ها هم حواشــی خاص خود 

را به همراه دارند.
پس از انتشار خبرهای برکناری محمد ترکاشوند از 
هدایــت تیــم والیبال پیکان تهران بود که در فاصله 
کمتــر از دو هفته، شــاهد اســتعفای نفــرزاده از تیم 
خاتم اردکان، ساســان خداپرســت از تیــم آذرباتری 
از  اکنــون اســتعفای مصطفــی کارخانــه  ارومیــه و 
هدایت تیم مدعی سایپای تهران هستیم.خبرهایی 
که مجموعه آن ها کنار یکدیگر بحث حرفه ای بودن 

لیگ والیبال ایران را تا حدودی زیر سؤال می برد!
البتــه این موضــوع زمانی قابل تأمل تر می شــود که 
برخــی از ایــن ســرمربیان ماننــد فرهاد نفــرزاده، در 
کمتــر از چند روز به تیم جدیدی )آذرباتری ارومیه( 
منتقل و کار خود را شروع می کنند. همچنین برخی 
از ایــن برکناری هــا هــم بــه گونه ای اســت کــه مانند 
موضوع ترکاشــوند و باشــگاه  پیکان حواشی زیادی 
را در بحث پرداخت مطالبات طرفین به همراه دارد.

زنوزی با کی روش و قطبی هم مذاکره کرده است

یک تریلی اسم برای هدایت تراکتور
 سونامی استعفا و برکناری  مربیان

 در لیگ  والیبال!

دروازه بــان تیــم ملــی فوتبــال ایران دربــاره درخشــش خود در 
لیگ اروپا گفت: بعد از بازی فکر کردم مثل ورزشکار انفرادی 
هســتم که چهار ســال برای المپیک زحمت می کشــد و مردم 

می نشینند ببینند مدال می آورد یا نه!
علیرضــا بیرانونــد پــس از حضــور در درون دروازه رویــال آنتورپ 
بلژیک مقابل تاتنهام انگلیس در لیگ 
اروپــا گفــت: هــم قبــل و هــم بعد 
از بــازی از مــردم ایــران انــرژی 
زیــادی گرفتم و از آن ها تشــکر 

می کنــم. خیلی 

خوشحالم بابت اتفاقاتی که افتاد 
ولی ناراحتم که در نهایت بازی را باختیم.

رفتن به المپیک#
دروازه بــان تیــم ملــی فوتبــال ایــران افــزود: 
یــک چیــز را صادقانــه مــی گویــم. مــن بعــد 
انفــرادی  بــازی فکــر کــردم مثــل ورزشــکار  از 
هســتم کــه چهــار ســال بــرای المپیــک زحمت 
ببیننــد  می نشــینند  مــردم  بعــد  و  می کشــد 

مــدال مــی آورد یــا نــه. مــن هــم دقیقــاً چنیــن حســی داشــتم. 
دســت مردم کشــورم را می بوســم. فهمیدم که بازی پنجشــنبه 
بودنــد. دیــده  جهانــی  جــام  بازی هــای  مثــل  را  مــن  شــب 

حمایت استقاللی ها#
بیرانونــد تصریــح کــرد: برایــم خیلی جالــب بود که بعــد از بازی 
بعضــی از هواداران اســتقالل برایم 
اســتوری گذاشــتند و تعریــف و 
تمجید کردنــد. این به من انرژی 
بیشــتری داد. هواداران پرســپولیس 
کردنــد.  شــرمنده ام  دیگــر  کــه  هــم 
خیلی به من لطف کردند. خوشــحال شــدم که در این 
شــرایط ســخت توانســتم کمی دل مردم کشــورم را شــاد کنم.

نخستین فرصت
او دربــاره شــرایط خــود در باشــگاهش یــادآور شــد: بعــد از 5 - 
4 مــاه توانســتم بــرای آنتــورپ بــازی کنم. یک مــاه و نیم هم به 
خاطر مصدومیت همسترینگ بیرون بودم. در بازی تاتنهام هم 
اتفاق در همان ناحیه همسترینگ پایم درد داشتم ولی خودم 
خواستم تا آخر در زمین بازی بمانم. فرصتی بود که می خواستم 
خودم را نشان دهم.وی درباره بازی با تاتنهام نیز گفت: در نیمه 
اول موفق شدم چند موقعیت تاتنهام را مهار کنم. این تیم خیلی 
در حمله قوی بود و دیگر نیازی به تعریف من ندارد. نیمه دوم 

هــم تــالش کردیم ولی به هــر حال تفاوت ما با تاتنهام در زمین 
مشخص شد. بعد از بازی سرمربی تیم از من تشکر کرد و من 
هم در جواب گفتم این وظیفه ام بود که برای تیم خوب بازی کنم.

مغرور نمی شوم#
بیرانونــد دربــاره حضــورش در تیــم منتخــب هفتــه اروپــا 
خاطرنشــان کــرد: خوشــحالم در تیــم منتخــب هفتــه هــم 

قرار گرفتم ولی این اصالً باعث نمی شــود مغرور شــوم. 
فکر می کنم این اولین باری است که یک دروازه بان ایرانی در لیگ 
اروپا بازی کرده و طبعاً نخستین بار هم هست که در تیم منتخب 
هفته قرار می گیرد. من راه زیادی در پیش دارم. این اولین بازی 
من و در واقع شروع من در آنتورپ بود. از حاال به بعد باید تالش 
بیشتری کنم چون می دانم توقعات از من خیلی باال رفته است.

بیرانوند در تیم منتخب هفته لیگ اروپا #
ســایت های مختلــف نمره دهی بزرگ دنیــای فوتبال از جمله 
هواسکورد و سوفا با وجود آنکه بیرانوند دو گل دریافت کرد، 
نمرات خوبی را به وی اختصاص دادند.یک سایت از کشور 
کرواســی بــا هــدف انتخــاب تیم هفته لیــگ اروپا، بــه نمرات 
هواســکورد اســتناد کــرده و بهترین هــا در هــر پســت را برای 
حضور در این ترکیب برگزیده اســت؛ با گزینش انجام شــده، 
علیرضــا بیرانونــد که نمره 8 را از ســایت هواســکورد دریافت 

کرده بود، در تیم منتخب هفته لیگ اروپا قرار گرفت.

مهاجم قدیمی سرخپوشــان که این روزها مشــغول مربیگری در 
تیم های دسته های پایین تر است نسبت به سخنان گستاخانه 
اردوغان واکنش نشان داده و با قرمز کردن استان های آذربایجان 
در نقشــه ایران نوشته اســت:» یاشاســین آذربایجان.آذربایجان 
قلب تپنده ایران اســت. آذربایجانی های عزیز دوســتون داریم«. 
او بچه خرم آباد است ۲4 بازی و دو گل ملی در کارنامه کرمانی 
مقــام دیــده می شــود. وی از جملــه بازیکنانــی بــود کــه در جــام 

ملت های 1۹88 و 1۹۹۲ حضور داشت.

دفاع راست سابق پرسپولیس که این فصل در تیم دینامو زاگراب 
غوغا کرده و توانســته در اروپا برای خودش اســمی دســت و پا کند 
استوری از لحظه امضا قراردادش با کروات ها منتشر کرده است. 
محرمی سال ۲۰18 و قبل از فینال لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس 
را تــرک کــرد و راهــی کرواســی شــد. او بــرای نیم فصــل بــه صورت 
قرضــی بــرای لوکوموتیو زاگــرب هم بازی کرده اســت. او گفته: من 
مثل همیشــه از هر فرصتی برای بازی در دینامو  زاگرب اســتفاده 

می کنم. اینجا مثل این است که در وطنم هستم.

صادق محرمیمرتضی کرمانی مقدم
خواهــر کریســتیانو رونالــدو، الما آویرو، با انتشــار عکســی در حســاب 
اینســتاگرام خــود واکنش هــای زیــادی برانگیختــه و عکــس او بســیار 
جنجالی شــده اســت. بعد از پیروزی 3-۰ یوونتوس بر بارســلونا در روز 
سه شنبه که با دو بار گلزنی رونالدو به بارسا همراه بود خواهر رونالدو 
تصویــری از دو اســطوره دنیــای فوتبــال را منتشــر کرد که مســی را در 
حال پرســتش رونالدو نشــان می داد.رونالدو در این بازی دو بار از روی 
نقطه پنالتی دروازه تیم لیونل مسی را باز کرد تا موجب صعود تیمش 

یوونتوس به مرحله حذفی لیگ قهرمانان شود.

رئــال مادریــد بــا دو گل بــر گالدباخ پیروز شــد و تیــم اول گروهش لقب 
گرفــت. در پایــان بــازی ســرخیو رامــوس دو عکــس در اینســتاگرامش 
منتشــر کــرد. یکی همــراه  کریم بنزما و دیگری همراه بــا بنزما، مودریچ 
و لوکاس.لــوکا مودریــچ زیــر عکس راموس و بنزما به شــوخی نوشــت:» 
ســرخیو اســبت را کجا بسته ای؟«در نگاه اول همه چیز در رئال آفتابی 
و عالی اســت اما در تصویر شــاد چهار نفره، یک نکته نگران کننده هم 
دیده می شــود. قرارداد راموس، لوکاس و مودریچ در پایان همین فصل 

تمام می شود و قرارداد هیچ کدام نیز تمدید نشده است.

راموسالما آویرو

راه درازی پیش رو دارم

بیرانوند:  استقاللی ها انرژی ام را بیشتر کردند

ضد  حمله

 AFC تأیید میزبانی ایران از سوی 
 در انتخابی جام جهانی 

به نقل از سایت »الکوره« عربی، فدراسیون فوتبال بحرین زمان بندی 
بازی های خود در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
اعــالم کــرد. منبعــی آگاه  خبر داد فدراســیون بحریــن زمان بندی 
و مــکان برگــزاری بازی هــا را اعــالم کــرد. طبــق ایــن اعــالم AFC به 
فدراســیون بحریــن بــازی دوم ایــن تیم با ایــران به میزبانــی تهران 
در تاریــخ 17 خــرداد 14۰۰ برگزار می شــود. به گــزارش فارس، با این 
خبر کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی تهران برای ادامه مسابقات 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ را در شرایط کرونایی تأیید کرده است. 
برنامــه کامــل بازی هــای تیم ملی: 5 فروردیــن: ایران - هنک کنگ 
)ورزشگاه آزادی( ، 1۰ فروردین: کامبوج – ایران، 17 خرداد: ایران - 
بحرین )ورزشگاه آزادی(، ۲5 خرداد: ایران - عراق )ورزشگاه آزادی(.

غفوری به شهرخودرو نمی رسد
وریــا غفــوری، کاپیتــان تیم فوتبال اســتقالل به دلیــل وجود یک 
کیست در ناحیه مینیسک با درد مواجه است و بعد از معاینات 
انجام شده مشخص شد که التهاب موجود در زانوی وریا غفوری 
کاهــش پیــدا کرده اســت و او می تواند همراه اســتقالل تمرینات 
خود را جلو ببرد. این بازیکن برای بهبودی کامل تیم استقالل را 
در ســفر به مشــهد همراهی نکرد. او قرار اســت امروز به صورت 
اختصاصــی بــه تمرینــات خــود ادامــه دهد تا بــرای بــازی بعدی 

استقالل مشکلی نداشته باشد.

سرخ ها بدون بازی راهی قطر می شوند
شــرایط بیمــاری کرونــا باعث شــده دو بازی اخیر پرســپولیس در 
لیگ برتر لغو شود که این امر کار این تیم را پیش از فینال لیگ 
قهرمانان آســیا، ســخت می کند. پرســپولیس درحالی امروز عازم 
دوحــه می شــود کــه تا بــازی فینال عمــالً بدون بــازی خواهد بود. 
یعنی پرسپولیس در شرایطی که طی 1۹ روز در هیچ مسابقه ای 
شرکت نکرده، باید برابر نماینده شرق آسیا بازی کند که این امر 

کار کادر فنی این تیم را سخت می کند.

غیبت قطعی آل کثیر در فینال
در فاصله هفت روز مانده به فینال و در شــرایطی که در روزهای 
اخیر اخباری مبنی بر بخشودگی احتمالی آل کثیر شکل گرفته 
بود، افشین پیروانی سرپرست این تیم اعالم کرد این مهاجم قادر 
به همراهی تیم در دوحه نخواهد بود: ما برای بردن آقای عیسی 
آل کثیر محدودیت داریم، در حق او اجحاف شد و نمی توانیم او 
را ببریم. با کلیه نفرات می رویم که آنجا باهم باشــیم. از کســانی 
که تالش می کنند پرســپولیس در آرامش به فینال برود، تشــکر 
دارم و آرزو دارم دعــای خیــر مــردم ایــران بدرقــه راه مــا باشــد.

ترابی آماده بازی با یاران رضاییان شد
نشریه »الرایه« قطر خبر داد مهدی ترابی، مهاجم ایرانی العربی به 
تمرینات گروهی تیم بعد از گذراندن دوران مصدومیتش برگشت 
و آمــاده بــازی مقابــل الدحیل در هفته نهم لیگ ســتارگان شــد. 
بازگشت ترابی خبر خوبی برای العربی به شمار می آید و با اضافه 
شــدن ایــن مهاجم ایرانی خــط حمله العربی قدرتــش دوچندان 
می شود. الدحیل در این فصل رامین رضاییان را در ترکیب خود 
دارد و بازی امروز به نوعی دربی ایرانی های قطر به شمار می آید.

مصدومیت دلخراش محسن ربیع خواه 
محسن ربیع خواه، هافبک تازه وارد تیم آلومینیوم اراک در دقایق 
آغازین بازی دیروز تیمش مقابل پیکان با بدشانسی مواجه شده 
و پس از مصدومیتی شــدید با آمبوالنس از ورزشــگاه خارج شد. 
ربیع خواه در دقیقه 4 بازی برای گرفتن توپ از علیرضا کوشکی 
در میانــه میــدان بــا او برخــوردی داشــت کــه داور بــازی خطــای 
هافبــک آلومینیــوم را اعالم کــرد. ربیع خواه امــا در این جدال بر 
سر توپ خودش به شدت دچار مصدومیت شد تا قادر به ادامه 

بازی نبوده و زمین را ترک کند.

سرآسیایی در مس رفسنجان 
مجتبی سرآسیایی ، سرمربی فصل گذشته شهرخودرو خراسان 
با پیشــنهاد مســتقیم باشگاه مس رفسنجان، رسماً به این شهر 
ســفر کــرد و پــای میز مذاکره با این تیم تــازه راه یافته به لیگ برتر 
نشست. توافقات نهایی سرآسیایی با مس رفسنجان در نهایت 
به اینجا انجامیده است که به عنوان دستیار اول ربیعی رسماً کار 

خود را از امروز در این شهر آغاز کند.

 سرمربی صنعت نفت: بازیکنانم 
هرچه داشتند گذاشتند

ســرمربی تیــم فوتبــال صنعــت نفــت آبــادان گفــت: بــازی خیلی 
ســختی بــا گل گهــر داشتیم.ســیروس پورموســوی در نشســت 
خبری بعد از بازی در صنعت نفت با گل گهر گفت: بازی خیلی 

سختی بود. 
در طــول هفتــه نقاط ضعــف و قوت تیم حریف را ارزیابی کردیم. 
به بازیکنانم خســته نباشــید و تبریک می گویم که امروز هرچه 
داشــتند گذاشــتند.وی در خصــوص میــدان دادن بــه بازیکنــان 
جوان تاکید کرد: باید از باتجربه های تیم تشکر کنم که جوان ها 
را حمایــت می کنــم. ضمــن احتــرام به همه بازیکنان، در شــرایط 

5۰ - 5۰ شانس را به بازیکنان جوان می دهم.

نکونام:  برد حقمان بود
سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت:امروز حق ما بود برنده 
شــویم و ایــن برد را بــه هواداران فوالد خوزســتان تقدیم می کنم.
نکونام،افزود: بازی سخت و سنگینی را پیش بینی می کردیم سایپا 
تاکنون باخت نداشــت. می توانســتیم بازهم گل بزنیم که نشــد.

منهای فوتبال

هفته ششم لیگ برتر ایران

ماشین سازی - تراکتور
 یکشنبه 23 آذر -  15:00 زنده از شبکه ورزش

ورزش در سیما

ادامه لیگ برترهندبال درشیراز
سپاهان با طاهری هم حریف مس نشد

محمدرضا خزاعی: درادامه لیگ برتر هندبال، حســاس ترین 
و سرنوشــت ســازترین بازی گروه دوم را تیم های مس کرمان، 
قهرمــان فصــل قبل و فوالدمبارکه ســپاهان، در ســالن پوریای 
ولــی دانشــگاه آزاد شــیراز برگزار کردند. تیم مــس، که در دور 
رفت و درغیبت محســن طاهری، ســرمربی سپاهان، این تیم 
را بــا اختــالف دو گل شکســت داده بــود، در بــازی برگشــت و 
درشرایطی که طاهری تیمش راهدایت می کرد، به پیروزی قاطع 
تری دست یافت. بازی را شاگردان حمید صادق شاه نشین، 
باســرعت آغازکردند و درهمان دقایق اولیه گل های فراوانی به 
ثمررساندن به نحوی که در 15 دقیقه اول اختالف را به هفت 
گل رســاندند. درخشــش بازیکنان خراســانی مس، حرف اول 
ایــن تیــم در نیمــه اول بــود؛ امیــد رضــا سرپوشــی، دروازه بان 
ســبزواری، اکثرحمالت بازیکنان ســپاهان رابــی اثرکرد. ضمن 
اینکه یونس آثاری، گوش راســت جوان و ملی پوش ســبزواری 
زننده اکثر گل های این تیم بود و کاظم جمعه پورزاده گرداننده 
مشــهدی و پرتجربــه مس هم گردش منظــم توپ را به خوبی 
کنتــرل کــرد و هــم برای مــس گل زد. در 1۰ دقیقــه پایانی این 
نیمــه، اصفهانــی ها، بازگشــت خوبــی داشــتند و فاصله راکم 
کردنــد، بــه گونــه ای کــه نیمــه نخســت تنهــا بــا اختــالف یک 
گل )13 - 14( بــه ســود مــس رقم خــورد. کرمانی ها، نیمه دوم 
 راهــم هجومــی آغــاز کردند و رفته رفته فاصلــه را زیاد کردند .
 درایــن نیمــه، تدابیــر محســن طاهــری در مقابــل نقشــه های 
حمیدصادقــی اثرگــذار نبود و با بازی خــوب اکثر بازیکنان، به 
ویژه افشین صادقی، ملی پوش ارزنده کرمانی، درنهایت، تیم 
صنعــت مــس کرمــان، بــازی را با حســاب )۲4 - 31( به ســود 
خود خاتمه داد و جایگاه خود را درصدرجدول محکم تر کرد. 

در قطر برگزار می شود
پنجره آخر مسابقات بسکتبال انتخابی 

کاپ آسیا
با توجه به ادامه شــیوع ویروس کرونا، کنفدراســیون بسکتبال 
آسیا تصمیم گرفت پنجره سوم و پایانی رقابت های انتخابی کاپ 
آسیا باز هم به صورت متمرکز برگزار شود.براین اساس بازی های 
گــروه E کــه ایــران هم در آن حضور دارد، همانند پنجره دوم در 
قطر برگزار می شود.این رقابت ها 18 تا ۲۲ فوریه ) 3۰ بهمن تا 4 
اسفند( انجام خواهد شد. ایران در پنجره سوم مقابل عربستان 
و قطر قرار می گیرد.در حال حاضر تیم ملی بسکتبال کشورمان 
بــا ســه بــرد و یک باخــت، صدرنشــین گــروه E رقابت هاســت. 
دارنــد. قــرار  بعــدی  رده هــای  در  قطــر  و  عربســتان  ســوریه، 

صعود یاران عالمیان به رده دوم لیگ 
تنیس روی میز

تیم نیما عالمیان در لیگ تنیس روی میز فرانسه به چهارمین 
پیروزی خود دست یافت.نیما عالمیان، لژیونر تنیس روی میز 
کشــورمان کــه در لیــگ دســته اول فرانســه برای تیــم روماژنه 
بــازی می کنــد در دیــدار مقابــل Rouen در ترکیــب تیمــش به 

میدان رفت که با نتیجه 3 بر یک به برتری دست یافتند.
عالمیــان در ایــن دیــدار یکــی از بُردهای تیمش را کســب کرد 
تــا ایــن تیم بــا 1۲ امتیــاز در رده پنجم جدول قــرار بگیرد. این 
 jura در شــرایطی اســت که تیم عالمیان هفته گذشته مقابل
morez با نتیجه سنگین سه بر صفر تن  به شکست داده بود.

فرمول یک؛ اتومبیل رایکونن سوخت
اتومبیــل کیمــی رایکونــن، راننــده فنالنــدی تیــم آلفارومئــو 
از  مرحلــه  آخریــن  امــارات،  گرندپــری  تمرینــی  دور  در 
فصــل ۲۰۲۰ مســابقات فرمــول یــک قهرمانــی جهــان، 
دچــار حریــق شــد.یکی از اعضــای تیــم آلفارومئــو در 
جریــان تمریــن روز جمعــه در پیســت »یــاس مارینــا« 
شــهر ابوظبــی از طریــق بی ســیم بــه راننــده 41 ســاله 
تیمــش گفــت: آتــش بــزرگ، ســریع از ماشــین خارج 
بــا  و  متوقــف  را  ماشــین  بالفاصلــه  شــو!رایکونن 
حضــور بــه موقــع آتش نشــانان از مهلکــه گریخــت.

استقبال کمرنگ برای عضویت در 
کمیسیون ورزشکاران پارالمپیک

کمیته ملی پارالمپیک مهلت تعیین شــده برای نام نویســی از 
نامزدهــای عضویــت در کمیســیون ورزشــکاران ایــن کمیته را 
تمدید کرد.ثبت نام از نامزدهای کمیسیون ورزشکاران کمیته 
ملــی پارالمپیــک کــه از شــنبه گذشــته )15 آذرماه( آغاز شــده 
بود چهارشــنبه گذشــته و بعد از پنج روز کاری به پایان رسید.
کمیتــه ملــی پارالمپیک اما بــا در نظر گرفتن شــرایط مصوب 
برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران و ترکیب این کمیسیون 
اقدام به تمدید مهلت در نظر گرفته شــده برای نام نویســی از 

نامزدها گرفته است.

گفت وگوی  کوتاه

 راشفورد: تا آخر فوتبالم 
در یونایتد می مانم

مارکــوس راشــفورد تلویحــاً اعالم کرد ممکن اســت تا 
پایان دوران فوتبالی اش در منچســتریونایتد ماندگار 

شده و تنها در این تیم بازی کند.
مارکــوس راشــفورد بــه صــورت تلویحــی اعــالم کــرد 
بــرای  اش  فوتبالــی  دوران  پایــان  تــا  می خواهــد 

منچستریونایتد بازی کند. 
ایــن ملــی پــوش انگلیســی می گویــد بــا تیــم محبوب 
دوران کودکــی اش پیونــدی عمیــق دارد و نمی توانــد 
زمانی را تصور کند که دیگر نخواهد با پیراهن یونایتد 

فوتبال بازی کند.
راشــفورد کــه در مراســم جوایــز ورزش بریتانیا که هر 
ســاله بــرای انتخاب بهترین ورزشــکار ســال اهل این 
کشــور برگــزار می شــود بعــد از آنکــه رتبــه اول را بــه 
لوئیس همیلتون ستاره فرمول یک بریتانیایی واگذار 
کرد در صحبت های خود گفت: »من هرگز به عبور از 

منچستریونایتد فکر نکرده ام«.
ســتاره انگلیســی شــیاطین ســرخ در ادامــه گفــت: 
»مــن از بچگــی تصــوری بــه غیــر از منچســتریونایتد 
نداشــتم. نمی توانــم تصــور کنــم کــه پیراهنــی به جز 
پیراهــن یونایتــد را بپوشــم. ذهنم چنیــن تصویری را 
نمی پذیرد. فقط می خواهم تا زمانی که اینجا هســتم 
برای باشــگاهم هر چه در توان دارم در طبق اخالص 
بگــذارم. امیــدوارم این دوران حضــور در یونایتد برای 

من هر چه طوالنی تر باشد«.

کاپیتان سابق اسپانیا به نیمه نهایی و فینال آسیا می رسد؟

»اینیستا« می لنگد
آندرس اینیستا ستاره کهنه کار ویسل 
کوبه در بازی مقابل سوون سامسونگ 
در دقیقــه 113 بــرای پنالتــی زدن وارد 
زمیــن شــد و در ایــن مدت هم نشــان 
داد کــه درد می کشــد. به میدان رفتن 
کار  کهنــه  کاپیتــان  اینیســتا  آنــدرس 
باشگاه ژاپنی ویسل کوبه در دقیقه 113 
بازی این تیم مقابل سوون سامسونگ 
کره جنوبی در یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانــان آســیا و وضعیــت او در ایــن 
دقایق کوتاه که نشــان می داد اینیستا 
در حــال تحمــل درد اســت و حضــور 
او در بازی هــای بعــدی ایــن تیــم ژاپنی 
را در هالــه ای از ابهــام فرو برده اســت. 
میــورا ســرمربی ویســل کوبــه ســتاره 
کهنه کار اسپانیایی و کاپیتانش آندرس 
اینیســتا را از ایــن دقیقــه تنهــا بــرای 
حضــور در ضربــات پنالتــی بــه میدان 
فرستاده است. اینیستا پیش از شروع 
بــود. اعــالم شــده  مســابقه مصــدوم 

فقط پنالتی#
اینیســتا اولیــن پنالتی کوبه را شــلیک 

کرده و به گل تبدیل کرد. اما اینیســتا 
بعــد از زدن ایــن پنالتــی در حالــی در 
تصاویــر دیده شــد که ران پای راســت 
خــود را گرفتــه و مشــخص اســت کــه 
درد می کشد. به این ترتیب مشخص 
شــد کــه مصدومیتی کــه او در مرحله 
یک هشتم نهایی متحمل شده بود هنوز 
بــه صورت کامــل بهبود نیافته اســت.

روحیه تیم#
میورا ســرمربی ویســل کوبــه در پایان 
بــازی بــا ســواالت زیــادی مواجــه بــود 
کــه از او درباره علت نیمکت نشــینی 
اینیســتا از شــروع بــازی و بــه میــدان 
رفتنش در دقایق پایانی می پرسیدند. 
او در پاســخ گفــت: »آنــدرس کاپیتــان 
تیــم مــا اســت و همــه بــه او احتــرام 
می گذارنــد. صرف حضــور او در زمین 

روی تیم ما تاثیر مثبت دارد.
 اینیســتا تــا زمانــی کــه روی نیمکــت 
روی  حضــورش  بــا  بــود  نشســته 
عملکــرد تیــم مــا تاثیرگــذار بــود و در 
دقایقــی کــه در زمیــن حضور داشــت 

هــم خــوب کار کــرد و در ضربــات 
انجــام  را  اش  وظیفــه  هــم  پنالتــی 
داد. مــن معتقــدم گلزنــی اینیســتا 

در اولیــن ضربــه پنالتــی بدون شــک 
در پیــروزی مــا نقــش داشــت. صــرف 
حضــور اینیســتا حتــی روی نیمکــت 
باعث می شــود بازیکنــان ما با اعتماد 

به نفس بازی کنند«

کره ای ها در انتظار خبر خوب#
دیــدار نیمــه نهایــی که روز ســیزدهم 
دســامبر برگزار می شود باز هم شاهد 

تقابل ژاپن و کره خواهد بود.
 اولسان باشگاه قدیمی کره ای در این 
مسابقه به مصاف ویسل کوبه از ژاپن 
خواهــد رفت. با توجه بــه تاثیرگذاری 
اینیســتا بــر ویســل کوبــه کــه میــورا 
ســرمربی ایــن تیــم هــم بــه آن اذعان 
داشــت بایــد دید کــه آیا ســتاره کهنه 
کار اسپانیایی در بازی مقابل اولسان 
می توانــد تیمــش را بیشــتر همراهــی 
کنــد یــا او همچنــان روی نیمکــت بــه 

هم تیمی هایش انگیزه خواهد داد.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 پایان تصویربرداری 
سریال »دعوت نحس«

»دعــوت  ســریال  تهیه کننــده 
نحس« از پایــان تصویربرداری 
ایــن ســریال در شــمال کشــور 
خبر داد. به گزارش سیمافیلم، 
گفــت:  تخشــید  محمودرضــا 
بــا اتمــام تصويربــردارى بخش 

شمال، گروه سازنده براى ادامه كار به تهران بازگشتند. 
وی افزود: در بخش های تصویربرداری شده در شمال آدرينا صادقى، 
مينو آذرمگين، نازنين هاشــمى، دينا هاشــمى و ميالد ميرزايى جلو 
دوربين رفتند. با آغاز تصویربرداری صحنه های مربوط به تهران رضا 
توكلى، نسرين نكيسا و آرش مجيدى به جمع بازيگران افزوده شده 

و جلو دوربین خواهند رفت.
»دعــوت نحــس« بــه کارگردانــی عليرضــا افخمــى و تهيه كنندگــی 

محمودرضا تخشيد به سفارش سیمافیلم تهیه و تولید می شود.
در خالصه داستان این مجموعه آمده است: مائده و زهره دخترعمه 
و دختردایی یکدیگر هستند. آن ها همراه با دو تن از دوستان خود، 
سوسن و شكيبا، برای یک سفر تفریحی عازم شمال شده اند. گرچه 
هــر چهــار نفر ظاهراً دوســتان صمیمی یکدیگر هســتند اما یکی از 
آن هــا نســبت بــه مائده حســادت مــى ورزد و دل خوشــی از او ندارد. 
این سفر بهانه ای مى شود تا کینه ورزی های او برمال شود. با پیوستن 
محسن -خواستگار قبلى مائده - به این جمع حوادثی رقم مى خورد 

که زندگی و سرنوشت مائده و زهره را دگرگون مى کند.

احتمال پخش »نون. خ ۳« در نوروز ۱۴۰۰

 فصل سوم یک سروگردن 
از هر دو فصل قبلی بهتر است 

سیروس میمنت درباره آخرین 
ســریال  پخــش  وضعیــت 
»نون.خ۳« گفت: هنوز تصمیم 
پخــش  زمــان  دربــاره  قطعــی 
گرفتــه   »۳ »نــون.خ  ســریال 
نشــده، امــا بنــا بــه زمان بنــدی 

ساخت و همچنین زمان باقی مانده تا سال نو، به احتمال فراوان این 
سریال برای پخش در نوروز ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

وی در همیــن راســتا ادامــه داد: بــه تازگــی فیلم بــرداری فصــل ســوم 
»نون.خ« در تهران به پایان رســیده اســت، من جلو دوربین آقاخانی 
رفتــه ام و تــا پایــان پروژه هم در اثر حضــور دارم، با توجه به فیلمنامه 
و همچنین روند تولید فصل ســوم این ســریال می توانم با اطمینان 
بگویم که فصل سوم یک سروگردن از هر دو فصل قبلی بهتر خواهد 
بود. بازیگر سریال »نون.خ« با اشاره به اضافه شدن »اکبر عبدی« به 
این فصل از »نون.خ« تأکید کرد: قصه و روایت فصل سوم »نون.خ« 
بسیار جذاب و متنوع است و حضور اکبر عبدی با نقش متفاوتی که 
بازی می کند هم از دیگر دالیلی است که مخاطبان این اثر را دوست 
خواهند داشت. وی در همین رابطه تصریح کرد: مخاطبان در فصل 
سوم »نون.خ« اکبر عبدی بسیار متفاوتی را خواهند دید، وی نیز از 
جمله بازیگرانی است که در این سریال کامالً »کردی« حرف می زند 
و شــخصیتش در روند داســتان بســیار جذاب پیش می رود. این اثر 
بــرای نوروز ۱۴۰۰ آماده می شــود و امیــدوارم مردم در آن زمان بتوانند 
از تماشــای این ســریال لذت ببرند. این بازیگر ســینما و تلویزیون در 
ارتبــاط بــا بازیگــری در دوران کرونا اظهار کــرد: طبیعتاً این وضعیت 
ریســک های خــودش را بــرای بازیگر به همراه دارد، اما خوشــبختانه 
محیط فعالیت ما در سریال »نون.خ ۳« همواره ضدعفونی می شود، 
رفــت و آمــد افــراد غیرضــروری بــه طــور کامل در پــروژه قطع شــده و 

پروتکل ها به خوبی رعایت می شود.

یک مینی سریال سیاسی دیگر

»ریگان و گورباچف« ساخته می شود
مایــکل  ددالیــن،  از  نقــل  بــه 
داگالس و کریستوف والتس دو 
بازیگــر سرشــناس هالیــوود در 
نقش رونالد ریگان و میخاییل 
گورباچف در یک سریال کوتاه 

جلو دوربین می روند.
ســریال »ریــگان و گورباچــف« کــه بــرای پارامونــت تی وی اســتودیوز 
ســاخته می شــود بــر مبنــای کتابی با عنــوان »ریــگان در ریکیاویک: 
چهل و هشت ساعتی که جنگ سرد را پایان داد« نوشته کن آدلمن، 

مدیر کنترل سالح های جنگی ریگان ساخته می شود.
جیمــز فولــی ســازنده ســریال »خانــه پوشــالی« بــرای کارگردانی این 
ســریال تعیین شــده اســت. فیلمنامه را نیز بی گاریدا با اقتباس از 

کتاب آدلمن نوشته است.
ایــن ســریال کوتــاه مالقات ریــگان؛ رئیس جمهــوری وقــت آمریکا و 
گورباچف؛ رهبر شــوروی را در نشســتی که سال ۱۹۸۶ در ریکیاویک 

ایسلند برگزار شد، در قالب داستانی روایت می کند.
در این اجالس دوروزه که ابتدا قرار بود مقدمه ای برای گفت وگوهای 
بعدی باشد، در نهایت زمینه برای توافق جامع کنترل تسلیحات که 

سال بعد حاصل شد، فراهم آمد.
مایکل داگالس اکنون در سریال »متد کامینسکی« برای نتفلیکس 
بــازی می کنــد کــه ســومین و آخریــن فصــل ایــن ســریال اســت. وی 
همچنین بار دیگر در فیلم »مرد مورچه ای« و در قسمت سوم آن در 

نقش هانک پیم بازی خواهد کرد.
کریســتوف والتــس نیز اوایــل امســال در درام »خطرناک ترین بازی« 
جلو دوربین رفت و بعد قرار است با فیلم جدید وس آندرسن یعنی 
»گــزارش فرانســوی« دیــده شــود. وی بازیگر فیلــم جدید جیمز باند 

یعنی »وقتی برای مردن نیست« هم بوده است.
این دو بازیگر همچنین به عنوان تهیه کنندگان اجرایی این سریال در 

کنار فولی و یوتچی فون لینتل انتخاب شده اند.

این نقش چطور به شما پیشنهاد شد؟  
بــه نظرم کار خدا بود. شــاید تصــور کارگردان 
این بوده که با گریم، چهره من به این شهید 
نزدیک تر می شود. قصد این است که چهره 
بازیگر به چهره این شهید شبیه باشد ضمن 
اینکــه بایــد احــواالت نقــش را هم بــه خوبی 
درمی آوردم چون شهید شهریاری ویژگی های 
خاصی به لحاظ رفتار و منش داشت. نتیجه 
اینکــه گزینــه نهایــی تیــم تولیــد، مــن بــودم 
و امیــدوارم بتوانــم از ایفــای نقش ایشــان به 

خوبی بربیایم. 

بــرای نزدیــک شــدن بــه ایــن نقــش چــه   
کردید؟

من پیش از این، اطالعات کلی درباره ایشان 
داشــتم ولی چنــدان جامع نبــود. وقتی برای 
ایفای نقش شهید شهریاری انتخاب شدم، 
زندگی ایشان را مطالعه کردم. بهترین کار هم 
مالقات با اطرافیان و آشنایان شهید بود، به 
دیدار خانواده عزیزشــان رفتم. همکارانشــان 
که سال ها در دانشگاه شهید بهشتی با هم 
کار می کردنــد یــا بــا هم به ســفر زیارتی مکه 
رفتــه بودنــد و در کنفرانس هــای بین المللــی 
حضــور داشــتند را دیــدم. بــا ایــن عزیــزان 
همکالم شــدم و بســیار به من کمک کرد که 

به شخصیت شهید نزدیک تر شوم.

در ایــن دیدارهــا، نکات خاصــی از رفتار و   
منش شهید یافتید؟

همــه  و  داشــت  وجــود  کــه  خــاص  نــکات 
متفق القول در مورد آدمی صحبت می کردند 
کــه در زندگــی روزمره، ذهن ســاده ای داشــت 
ولــی در طراحــی و حــل مســائل فیزیــک و 
هســته ای، ذهن بسیار پیچیده . شخصیتی 
بســیار دوست داشــتنی و جذاب بود. خیلی 
پرحرف نبود و درگیر زندگی دنیوی نشده بود 
اما در حوزه علمی خودش، بســیار سررشــته 

داشت. 

واکنــش خانواده شــهید شــهریاری وقتی   
متوجه شــدند که شــما نقش ایشــان را ایفا 

می کنید، چه بود؟
مــن بــه دیدار همســر شــهید، خانم بهجت 
دل انگیــزی  دیــدار  بســیار  رفتــم.  قاســمی 
داشتیم و ایشان خیلی به من لطف داشتند. 

با هم صحبت کردیم و سعی کردم که بیشتر 
با شخصیت شهید آشنا شوم. خدا را شکر 
ایــن دیــدار منشــأ اتفاق های خوبــی برای من 
شــد و امیــدوارم کــه در خروجی کار هم، حق 
مطلب را ادا کنم و نزدیک به واقعیت ایشان 

رفتار کنم.

بــه نظــر شــما چقــدر فیلمنامــه وفــادار   
از  تــا  بــود  شــهید  زندگــی  واقعیــت  بــه 

شخصیت پردازی شعاری پرهیز شود؟
برخــورد شــعاری بــا شــخصیت های مهــم و 
اثرگذار کشورمان یک معضل جدی در فضای 
روایی اســت به ویژه در تلویزیون این معضل 
نمــود بیشــتری دارد امــا فیلمنامــه ســریال 
»میراث مجید« بسیار جالب و جذاب است 
چــون برهه هــای مختلف زندگی این شــهید 
را روایــت می کنــد. قصه از پیــش از تولد این 
شخصیت آغاز می شود و تا پس از شهادت 
ایشــان ادامه دارد. ســریال دارای فالش بک و 
فالش فورواردهای زیادی است که مخاطب را 
در ریتم دل انگیزی قرار می دهد. ضمن اینکه 
دهه هــای مختلــف از دهه ۴۰ تــا ۸۰ را روایت 
می کنــد و بــرای مخاطــب تلویزیــون بســیار 
جذاب است. فیلمنامه سریال را که خواندم 
جــذاب و قابــل قبول بود چــون وجه معمایی 
شــهریاری،  مجیــد  شــهادت  از  پــس  دارد. 
یــک تیــم اطالعاتی برای بررســی ماجــرا وارد 
قصــه می شــوند که وجــه معمایــی و امنیتی 
قصــه را پررنــگ می کنــد. ضمــن اینکه قصه 
روایتگــر احــوال آدمی عالم و خردمند اســت 

که یک زندگی عاشقانه داشته است. زندگی 
شهید از کودکی روایت می شود و ضمن آن، 
دهه هــای مختلــف اجتماعی مرور می شــود. 
بــه نظــرم همه این ها موجــب جذابیت قصه 

می شود. 

یــک    از  ســریال  ایــن  در  شــما  خــود 
شخصیت پردازی شعاری فاصله گرفتید؟

امیدوارم این طور شود. متأسفانه کلیشه های 
مؤثــر  شــخصیت های  دربــاره  آزاردهنــده ای 
وجــود دارد کــه اتفاقاً نتیجــه عکس می دهد 
یعنی از یک شــخصیت سمپاتیک )جذاب، 
جالب توجه، دوســت داشــتنی، خوشایند و 
دلچســب( به یک شخصیت پاراسمپاتیک 
تبدیل می شود. گروه سازنده سریال »میراث 
مجید« خیلی تالش کردند که چنین نشود، 
آقای تبریزی به عنوان کارگردان ســریال روی 
تک تــک ســکانس ها بــا بازیگــران صحبــت 
می کنــد و تــالش دارد کــه شــخصیت پردازی 

شعاری نشود بلکه روایتی واقعی باشد.

یــک دهــه از ماجــرای تــرور دانشــمندان   
هســته ای در کشــورمان می گــذرد و ســریال 
»میــراث مجیــد« نخســتین ســریال دربــاره 
ایــن شهداســت، دلیل کم توجهی ســینما و 
تلویزیون به موضوع ترور شــهدای هســته ای 

را چه می دانید؟
ایــن را سیاســت گذاران و مدیــران ســینما و 
تلویزیون باید پاســخ دهند. شــاید بخشی از 
آن به دلیل سهل انگاری باشد و بخشی هم 

بــه دلیــل حساســیت هایی کــه ایــن موضوع 
داشــته و ترجیــح داده انــد کــه دربــاره آن کار 
رســانه ای نشــود. بــه هــر حــال موضــوع ترور 
شهدای هسته ای، موضوعی مهم و حساس 
اســت کــه شــاید روایت آن نیاز بــه گذر زمان 
داشــته اســت. مهــم ایــن اســت که ایــن آثار 
درست ساخته شود حتی اگر ۱۰۰ سال دیگر 
ساخته شود. باید حق مطلب ادا شود و کار 
ضعیف ساخته نشود. باید تصویر درستی از 
این شخصیت ها ارائه داد، نه اینکه بودجه ای 
خرج شود و به چشم رفع تکلیف به آن نگاه 

شود. 

آیــا در ایــن ســریال شــاهد صحنه هــای   
اکشن هم خواهیم بود؟

شاید در بازسازی لحظه شهادت، اتفاق هایی 
از این دســت رخ بدهد ولی از اســاس با یک 
فیلم اکشن روبه رو نیستیم. سریال به صورت 
هوشــمندانه ای به ســمت ملودرام خانوادگی 
رفتــه اســت یعنــی بــرای ذائقــه مخاطبی که 
دوســت دارد یــک ملــودرام خانوادگی جذاب 
و دیدنــی ببیند اما پس از شــهادت ایشــان، 
قصه وارد فضای معمایی و امنیتی می شود. 

شــما جزو گروهی بودید که در زنجان کار   
کردید؟

من نقش 2۰ سالگی تا زمان شهادت شهید 
را ایفا می کنم. بخش زنجان مربوط به کودکی 
و نوجوانی ایشان است که توفیق حضور در 
آنجا را نداشــتم. در بخــش زنجان بازیگرانی 

همچــون اردشــیر رســتمی و مهــران رجبــی، 
ایفاگر نقش پدر و پدربزرگ شهید بودند. من 
با بازیگران بومی زنجان همبازی نشدم چون 
آن هــا در قســمت کودکی و نوجوانی شــهید 

یعنی دهه ۴۰ و 5۰ حضور داشتند.

هنوز مشغول فیلم برداری کار هستید؟  
بلــه همچنــان مشــغول ایم و فکــر می کنــم 
تــا دو ســه ماه آینــده کار داریــم چون قصه 
بســیار مفصل اســت. بازســازی چهار دهه 
مختلف از دهه ۴۰ تا ۸۰، اصالً کار آســانی 
نیست. به نظرم تولید این سریال باید یک 
ســال زمــان ببــرد چون اکنــون که بازســازی 
دهــه 7۰ را داریــم، اگــر یک گاف از ســریال 
دربیاید، بســیاری به آن انتقاد می کنند در 
حالــی که این ســریال  در یک شــتاب زدگی 
تولید می شــود چــون کمبود بودجه دارند و 
طوالنی شــدن روند تولید، هزینه بر اســت. 
همــه گــروه تــالش داریــم کــه یک اثــر تمیز 
و خــوب را روانــه تلویزیــون کنیــم. مــن بــه 
خروجی ســریال بســیار امیــدوارم و از خدا 
می خواهم که در عمل هم سربلند باشیم.

در شــرایط سختی هم دارید کار می کنید،   
خبر ابتالی آقای مهران رجبی به کرونا در زمان 

فیلم برداری زنجان، گروه تولید را نگران نکرد؟
شرایط کار بسیار سخت و نگران کننده است. 
مــن آقــای رجبــی را دیدم و همچنــان عواقب 
کرونــا در ایشــان دیــده می شــد. از زمانــی که 
کرونا وارد کشورمان شد، کار ما دوبرابر شده 
چون وظیفه رســانه ســنگین تر شــده اســت. 
مخاطب خانه نشین، نیاز بیشتری به خوراک 
تصویری دارد و تولید ســریال های تلویزیونی 

شدت بیشتری گرفته است. 
از روز اولــی کــه کرونــا وارد کشــورمان شــده، 
بیشتر در معرض محیط های جمعی بودیم. 
بــه یــاد دارم زمان فیلم برداری ســریال »بوم و 
بانو« در شهرک سینمایی، هر روز ۱۰۰ تا ۱5۰ 
هنرور داشــتیم که باید در فضای تاریخی با 
گریم هــای ســنگین کار می کردیــم. بچه هــای 
این حرفه با جان و دل دارند کار می کنند، آن 
هم بی منت. ما هم جانمان را کف دســتمان 
می گذاریم و سر صحنه می رویم. فقط عشق 
اســت کــه مــا را پــای کار مــی آورد. امیــدوارم 

روزهای سخت کرونا زودتر بگذرد.

تلویزیونتلویزیون

جایگزینی برای روزبه حصاری

محمدرضا رهبری »بچه مهندس« می شود 
بازگشت یک بازیگر قدیمی به تلویزیون

احمد نجفی روایتگر »اُپاتان« شد
محمدرضــا رهبــری در نقش جــواد جــوادی به گروه 
ســریال »بچه مهندس ۴« پیوســت و تصویربرداری 

سکانس های وی آغاز شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از روابط عمومی 
سیمافیلم، سعید سعدی؛ تهیه کننده سریال »بچه 
مهنــدس ۴« گفــت: پــس از قطع همکاری بــا روزبه 
حصــاری، محمدرضــا رهبــری بــه گــروه پیوســت و 

تصویربرداری سکانس های وی آغاز شده است.
وی در ادامــه تأکیــد کــرد: مــا تــالش کردیــم آقــای 
حصــاری در گــروه بازیگران باشــند و با آنکه ایشــان 
در مجموعــه دیگری مشــغول بازی بودند و کارشــان 
بــا  در آن مجموعــه 2۰ روز بیشــتر طــول کشــید، 
برنامه ریــزی دقیــق صحنه های دیگــر را گرفتیم تا به 
گروه بپیوندند اما به دلیل درخواست های نامتعارف 
ایشان این امر میسر نشد و ما به لحاظ تولیدی به 
دلیل این رفتارهای غیرمتعارف دچار مشکل شدیم.
وی دربــاره یکدســتی بــازی و فراهــم شــدن شــرایطی 
بــرای عدم گسســت مجموعه با فصل های گذشــته 
گفــت: در ســری های قبــل هــم ایــن نقــش توســط 
بازیگران دیگر ایفا شد و ان شاءهللا با راهنمایی های 
آقای احمد کاوری؛ کارگردان پروژه، محمدرضا رهبری 

از عهده نقش جواد جوادی به خوبی برمی آید.
بچــه مهندس ســریالی چندفصلی اســت که فصل 
اول آن در ۳۰ قسمت در ماه رمضان ۱۳۹7 از شبکه 
دوم ســیما پخش شــد و به داســتان زندگــی کودکی 
یتیم می پرداخت. فصل سوم این مجموعه که بنا بر 
خبرها یکی از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی 

بــود، بــه دوران جوانــی ایــن کــودک رســیده و روزبــه 
حصــاری در این فصل بــه ایفای نقش پرداخت. بنا 
بــود بــا ســاخت فصل چهــارم و ادامه ایــن مجموعه 
روزبــه حصــاری همچنان در کنار این گروه باشــد که 
در روزهای پایانی هفته گذشــته ســعید ســعدی در 
خبری از برکناری این بازیگر به دلیل درخواست های 
نامتعــارف خبــر داد و در ابتدای این هفته جایگزین 

او برای سریال مشخص شد.  
به گفته سعید سعدی تاکنون 2۰ درصد از مجموعه 
تصویربــرداری شــده و ادامــه کار عــالوه بر تهــران در 
شــهرهای اصفهــان، مشــهد، گرمســار، بوئین زهرا و 

اشتهارد هم تصویربرداری خواهد شد.
در ایــن مجموعــه بازیگرانــی همچــون ثریــا قاســمی، 
فرهــاد قائمیــان، عبدالرضا اکبری، مهشــید جــوادی، 
محمدرضا رهبری، نسیم باقریان، کریم قربانی، عباس 
جمشیدی فر و شیوا خسرومهر حضور دارند و به زودی 

چند بازیگر جدید نیز به گروه اضافه خواهند شد.

احمــد نجفــی با فیلم تلویزیونی محصــول آبادان به 
تلویزیون می آید.

بــه گــزارش فارس فیلم برداری ایــن فیلم تلویزیونی با 
عنوان »اُپاتان« محصول صداوســیمای مرکز آبادان 

به پایان رسیده است. 
و  لوافــی  حمیدرضــا  کارگردانــی  بــه  فیلــم  ایــن 
در  لوکیشــن  در ۳5  مــرادی  ســعید  تهیه کنندگــی 
شــهرهای آبادان، خرمشــهر و اروندکنار فیلم برداری 
شد و بیش از ۴۰ بازیگر ملی و استانی در این اثر به 

ایفای نقش پرداختند.
»اُپاتــان« روایــت روزهــای اول جنــگ در ســال 5۹ 
اســت که در روز عروســی طیبه و یاســر، داماد برای 
حفــظ خــاک و نامــوس بــه نــاگاه عروســی را تــرک 
می کند و طیبه در جست وجوی همسر تن به کوچ و 

جست وجوی اجباری می دهد که... . 
احمد نجفی، مهدی امینی خواه، شراره رخام، طیبه 
نیــک زاد، ابتســام بغالنــی، بدرالســادات برنجانــی، 
صــادق حســنی، ســعید حــران اف، صــادق مقــدس، 
ملیــکا عبدالهــی و صبــاح جوان پــور از بازیگــران این 

فیلم هستند.
احمد نجفی بازیگر و مجری اســت که در دهه 7۰ 
بــا ســریال »کارآگاه« در تلویزیــون بــرای مخاطبــان 
شــناخته شــد. او پیــش از ایــن ســریال در چند اثر 
ســینمایی مانند تاواریش )۱۳72(، برخورد )۱۳7۰(، 
گروهبــان )۱۳۶۹( و دنــدان مــار )۱۳۶۸( بــه ایفــای 
نقــش پرداختــه بود. بازی او در فیلم گروهبان مورد 
توجــه منتقــدان قــرار گرفته بــود. یکی دیگــر از آثار 

بــه یــاد ماندنی او بــازی در فیلم پناهنده اثر مرحوم 
مالقلی پور است. مخاطبان تلویزیون همچنین او را 
در کســوت مجــری برنامه »صندلــی داغ« به خاطر 
دارنــد. آخریــن نقش آفرینــی او مربــوط بــه ســریال 

معمای شاه است. 
ســایر عوامــل ایــن اثــر عبارت انــد از: مجــری طــرح 
و مدیــر هنــری: شــهرام قدیــری، سرپرســت گــروه 
کارگردانی و دستیار اول کارگردان: سعید حران اف، 
مدیــر برنامه ریزی: محمد عفراوی، منشــی صحنه: 
لیــال مربــی، مدیــر تصویربــرداری: پویــان آقابابایــی، 
مدیــر تــدارکات: محمــد وطنچــی، طــراح چهره های 
تدویــن: فرشــاد  رایانــه ای: مهــرداد علی پــور،  ویــژه 
معتمــدی، طــراح جلوه هــای ویــژه میدانــی: محمــد 
کیفــی:  ناظــر  و  عباســی  بهــزاد  عــکاس:  رضایــی، 

سیدفرزاد توفیقی.
بنا بر این گزارش این فیلم در حال طی کردن مراحل 
فنی برای رسیدن به پخش از شبکه یک سیماست.

گفت وگو با کاوه خداشناس، بازیگر نقش شهید شهریاری در سریال »میراث مجید«

روایتی جذاب و دل انگیز از یک شهید هسته ای 

 زهره کهندل  سریال »میراث مجید« به کارگردانی حسین تبریزی 
نخســتین ســریالی اســت کــه بــه موضــوع زندگــی یک دانشــمند 
هسته ای شهید پرداخته است و زندگی شهید مجید شهریاری را 
روایت می کند. شهید دکترمجید شهریاری؛ استاد دانشگاه شهید 
بهشــتی و از دانشــمندان هســته ای ایران بود که در ســال ۱۳۴5 در 
زنجان متولد شد و در هشتم آذر ماه ۱۳۸۹ توسط منافقان کوردل 

در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید.
این مجموعه تلویزیونی سه بخش عمده دارد؛ یک بخش تاریخی 
از دهــه ۴۰ الــی 5۰، بخــش دیگــر دهه 5۰ تــا ۶۰ و بخش آخر، دهه 
۸۰ کــه زندگــی خانوادگی شــهید پــس از ازدواج تا زمان شــهادت را 
به تصویر می کشــد و دوران پیش از تولد و زندگی پرفراز و نشــیب 
و نحــوه آشــنایی و ازدواج پــدر و مــادر او و دوران کودکــی تــا پــس از 
شــهادت مجیــد شــهریاری را دربرمی گیــرد. تبریزی دربــاره وقایعی 
کــه در ایــن ســریال بــه تصویــر کشــیده می شــود گفته اســت: »در 

این ســریال به وجوهات اخالقی، معرفتی و علمی شــهید خواهیم 
پرداخت تا ایشان را به مردمی که نمی شناختند، معرفی کنیم«.

این کارگردان دوران کودکی و نوجوانی شهید را با استفاده از بازیگران 
بومی در زنجان روایت کرده و درباره ایفای نقش شــهید شــهریاری 
توســط کاوه خداشــناس، عنــوان کرده اســت: برای انتخــاب بازیگر 
نقش شهید شهریاری بازیگری می خواستیم که بتواند درونیات و 
ویژگی های شخصیتی شهید را به خوبی نشان دهد؛ چراکه شهید 

شهریاری ویژگی های شخصیتی جذابی دارد.
این سریال در ۳۰ قسمت ۴5 دقیقه ای به تهیه کنندگی مصطفی 
علمی فرد، نویسندگی حسن عطارها  و فاطمه حیدری و با مشارکت 
ســازمان انــرژی اتمــی، وزارت دفاع و اســتانداری زنجان تولید شــده 
است. در ادامه با کاوه خداشناس، بازیگر سینما و تلویزیون که در 
این ســریال ایفاگر نقش شــهید مجید شــهریاری اســت گفت وگو 

کردیم که می خوانید. 
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