
روایت اول

عاقبتایمنیگّلهای
محمــد ایمانی، فعال رســانه ای درباره 
نــوع جدید کرونا در انگلیس در کانال 
تلگرامی اش نوشــت: »سر و کله کرونا 
کــه پیــدا شــدBBC  انگلیــس، هرزگی 
همیشگی اش را از سر گرفت و مدعی 
شــد همه دنیا از ترس شیوع ویروس، 

راه ها را به روی ایران می بندند!
10 ماه بعد، همه دنیا درها را به روی انگلیســی ها بســته اند و کشورها، 
همه پروازها از مبدأ انگلیس را لغو کرده اند تا کرونای انگلیسی نگیرند!
آمــار شــیوع کرونــا در انگلیس همچنــان رکورد می زنــد و دومین رکورد 
بــاال در اروپاســت. تاکنــون ۲ میلیــون و ۴ هزار و ۲1۹ نفر در این کشــور 
به کرونا مبتال شــده و۶۷ هزار و ۷۵ نفر جان باخته اند. وزیر بهداشــت 
انگلیــس با اشــاره به تصمیــم اضطراری برای تشــدید محدودیت  های 
کرونایی، اعالم کرد: شیوع گونه جهش  یافته و جدید ویروس، از کنترل 
خارج شــده اســت. به گزارش ســی ان ان، به دنبال بســته شــدن مرز 
کشــور ها بــه روی انگلیــس، احتمال بحران کمبود مــواد غذایی و مواد 

اولیه در این کشور شدت گرفته است.
وقتی کرونا در حال اوج گیری بود، نخست وزیر انگلیس مدعی ایمنی 
گله ای و ایده مصونیت از طریق مبتال شدن عمومی را پیش کشید.در 
این میان، باید خوشحال و شاکر بود که برخی ها در ایران به تقلید از 
بوریس جانسون، مدعی ایمنی گله ای شدند، اهل فن زیر بار نرفتند و 

کشور از شر الگوی انگلیسی مصون ماند«.

روایت دوم

کارخودشاناست...نیست؟
یک فعال رســانه ای در کانال تلگرامی 
خــود نوشــته اســت: »اعالم یا کشــف 
بــه  هکرهــا  نفــوذ  و  ســایبری  حملــه 
شــرکت های  و  وزارتخانه هــا  نهادهــا، 
را  آن  برخــی  کــه  آمریکایــی  بــزرگ 
اعالن جنــگ  و  ســایبری  پرل هاربــر 
مجــازی علیه آمریــکا خواندند در بازه 
زمانــی انتقــال قدرت در این کشــور ابهام های زیــادی در مورد ماهیت، 
عوامل، اهداف و نتایج این حمالت ایجاد کرده است. این حمله ها در 
حالــی رخ داده کــه آمریکا در ســال های اخیر ده ها میلیــارد دالر صرف 
تقویت فرماندهی سایبری خود و سنسورهای دفاعی سامانه انیشتین 
)Einstein( را در سراســر کشــور بــرای حفاظــت از حمــالت ســایبری 

مستقر کرده است.
اینکــه هکرهــا از چــه ابزار و روشــی اســتفاده کــرده و آیا اکنــون امکان 
پاک ســازی کامــل ســامانه ها وجــود دارد یــا حتــی میــزان خســارت ها 
مشــخص نشــده و احتمــاالً هیــچ گاه اعــالم نمی شــود. گفته می شــود 
هکرهــا از ســامانه های داخلــی آمریــکا بــرای نفــوذ اســتفاده کــرده و 

توانسته اند ابزارهای دفاعی را دور بزنند«.
البته این فعال رسانه ای احتمال اینکه آمریکایی ها با اهدافی خاص این 
ماجرا را بزرگنمایی می کنند را نیز از نظر دور نداشته است. یعنی راننده 
تاکسی های آمریکایی هم در این باره معتقدند: »کار خودشان است«!

 کیــان راد  قبــول دارم کــه ماجــرا کمــی شــبیه بــه 
فیلم هــای تخیلــی و توطئه آمیــز به نظر می رســد اما 
فقــط چنــد لحظــه به این موضوع فکر کنید که ســه 
دانشــمند فعــال در زمینه ســاخت واکســن کرونا به 
طرز مشــکوکی ترور شــده اند. آخرین موردشــان هم 
یک دانشــمند روســی کــه نقش کلیدی در ســاخت 

واکسن کرونای این کشور ایفا کرده بود.
شــاید در نگاه اول این موضوع اتفاقی به نظر برســد 
امــا کمــی عمیق تر که به ماجرا نگاه کنید، احتماالً از 
خودتان می پرســید در میان این همه دانشــمند چرا 
آن هایی که روی پروژه های مرتبط با ویروس کرونا کار 
می کرده اند، به قتل رسیده اند؟ فراتر از آن، چرا دقیقاً 
در بازه زمانی که رقابت بر سر ساخت واکسن کرونا 
میان قدرت های مختلف باال گرفته، این دانشمندان 

به شکل مشکوکی ترور می شوند؟

تحتمدیریتشهیدفخریزاده»
کنیــم.  شــروع  فخــری زاده  شــهید  از  دهیــد  اجــازه 
خیلی هایمــان شــهید فخــری زاده را بــه عنــوان یــک 
دانشمند هسته ای می شناسیم اما بد نیست بدانید 
او مسئول چند پروژه تحقیقاتی درباره واکسن کرونا 
هــم بــود. کیــت ایرانــی تشــخیص کرونا هم توســط 
مجموعــه تحــت مدیریــت شــهید فخــری زاده تولید 

شده بود.
حتــی دکتــر زالــی، فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونای 
تهــران هــم یک روز پس از این ترور در پیام تســلیت 
خود از واقعیتی دیگر خبر داد و گفت: »تالش شهید 
فخــری زاده برای ســاخت واکســن کرونا بی ســرانجام 
نماند و با تالش شبانه روزی او و همکارانش این طرح 
هم اکنــون بــه مرحلــه آزمایش هــای انســانی رســیده 

است«. 
این یعنی واکسن ایرانی کرونا که این روزها حسابی 
ســر زبان ها افتاده و درحال حاضر هم مرحله تست 
انســانی اش را پشت ســر می گذارد، توسط مجموعه 

تحت مدیریت شهید فخری زاده تولید شده است.
هرچنــد نمی تــوان هــدف اصلــی تــرور ایــن شــهید 
هسته ای کشورمان را جلوگیری از دستیابی ایران به 
واکسن کرونا دانست اما این احتمال را هم نمی توان 
رد کــرد کــه یکی از اهداف این تــرور، همین موضوع 

بوده است.

شمالپیتسبورگ»
دکتر »بینگ لو« محقق 3۷ ســاله چینی و اســتادیار 
از  یکــی  پیتســبورگ  پزشــکی دانشــگاه  دانشــکده 
پیشــگامان تحقیــق در زمینه منشــأ ویــروس کرونا و 
ســاخت واکســنی بــرای مقابلــه با ایــن ویــروس بود. 
شــمال  در  واقــع  خانــه اش  در  مــاه  اردیبهشــت  او 

پیتسبورگ، شهری در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به 
قتل رسید.

دپارتمــان پزشــکی و زیست شناســی سیســتمی و 
محاســباتی دانشــگاه پیتســبورگ کــه بینــگ  لــو در 
آنجــا تحقیق می کــرد، پس از قتل این دانشــمند در 
بیانیــه ای اعــالم کرد:»تمرکــز کار تحقیقاتی بینگ لو 
روی علــوم اساســی ویروس کرونا بود. وی در آســتانه 
یافتن نتایجی بســیار مهم درباره یافتن سازوکار های 

سلولی بود که سبب ایجاد کووید1۹ می شوند«.
مدتــی بعد پلیس چین اعــالم کرد بینگ لو در خانه 
خــود توســط یک مــرد چینی به ضرب گلوله کشــته 
شــده اســت. بر اســاس گفته پلیس چین، قاتل یک 
مــرد ۴۶ ســاله چینــی به نام هائو گو بــوده که پس از 
قتل بینگ لو به داخل ماشــینش رفته و خود را هم 

با شلیک گلوله کشته است!
برخــی از کاربــران در آن زمــان مدعــی شــدند ایــن 
دانشــمند چینی درحال کشــف منشــأ ویروس کرونا 
بــوده و خیلی های دیگر هم اعالم کردند او توانســته 
بــوده به واکســنی بــرای مقابله با این بیماری دســت 

پیدا کند.
برخی از کاربران دیگر هم ادعا کردند لو قصد داشته 
از راز مهمــی دربــاره کرونــا پــرده بــردارد که بــه مذاق 

خیلی ها خوش نمی آمده است.
ادعاهایــی کــه البته هیچ کدام توســط مراجع قانونی 

تأیید نشدند.

طبقهچهاردهم»
و اما تروری که سوژه مطلب امروز شد.

ایســنا بــه نقــل از رســانه های روســی، روز گذشــته 
گزارش داد دکتر الکساندر ساشا کاگانسکی پس از 
زخمی شــدن با ضربات چاقــو، از پنجره خانه اش در 
طبقه 1۴ یک برج مســکونی در شــهر سن پترزبورگ 

به بیرون پرت و کشته شده است. 
کاگانسکی ۴۵ ساله یکی از برجسته ترین دانشمندانی 
بــود کــه روی واکســن روســی کرونــا کار می کردنــد.
پلیس روسیه می گوید در حال تحقیق در مورد مرگ 
کاگانســکی بــه عنوان یک پرونده قتــل و بازجویی از 
یک مرد ۴۵ ساله به عنوان یک مظنون بالقوه است. 
البتــه وجــود آثار ضرب و شــتم و همچنین زخم های 
ناشــی از برخــورد چاقو، ثابت می کند این دانشــمند 

خودکشی نکرده و به قتل رسیده است.

خیلیخیلیمشکوک!»
احتماالً شــما هم االن پیش خودتان تصور می کنید 
این ترور ها و قتل ها می تواند اتفاقی باشد و رسانه ها 
بی خــود بــه دنبــال دامــن زدن به حواشــی هســتند. 
اتفاقــاً تاحــدودی هــم درســت فکــر می کنیــد چراکه 
هنوز مدرک معتبری که نشان دهد همه این ترورها 
بــا هدفــی مشــترک صــورت گرفته انــد، در دســترس 

نیست. 
امــا خداوکیلــی کالهتان را قاضی کنیــد و از خودتان 
بپرســید چــرا فقــط دانشــمندان شــرقی کــه در حال 
تــالش بــرای ســاخت واکســن کرونــا هســتند، تــرور 
بــه کار دانشــمندان غربــی  می شــوند و کســی کار 

ندارد؟!
یــا مثالً این طــور به ماجرا نگاه کنید که واکســن های 
ساخته شده در ایران، چین و روسیه -که رقیب های 
اصلــی غربی هــا در این ماجرا محســوب می شــوند- 
حســابی بــازار فروش واکســن های ســاخته شــده در 
غــرب را تهدیــد می کنند و همزمان با ایــن ماجرا، دو 
دانشمند ایرانی و روسی که مسئوالن اصلی ساخت 

این واکسن ها هستند، ترور می شوند!
احتماالً حاال به رسانه ها حق می دهید این ترورها را 

مشکوک و مرتبط با واکسن کرونا بدانند.

فقطدرچهارساعت
روحیه جهادی و ُخلق و خوی بسیجی 

که می گویند یعنی همین. 
همیــن کــه یــک کار بــر زمیــن مانده ، 
یک امر خیر و یک اقدام مهم که قرار 
بــود ، در صــف کاغــذ و کاغــذ بــازی و 
یــا  شــود  فرامــوش  اداری  تشــکیالت 
زمانــش بگــذرد و اثربخشــی اش را از 

دســت بدهد ، به ســریع ترین و بهترین شــکل ممکن انجام شود. اگر 
میــان ایــن همــه اخبار ریز و درشــت این روزها و مشــکالت اقتصادی 
و اجتماعــی ، فکــر می کنیــد خوانــدن یک خبر خــوب حالتان را خوب 
می کنــد، ماجــرای دختــر بچــه ای روســتایی را بخوانید که با مشــکل 
حاد قلبی دســت و پنجه نرم می کرد وشــنیدن روند احتمالی درمان و 
هزینه های کمرشکنش ، قلب مادر و پدرش را هم به درد آورده بود. 
»فــارس پــالس« نوشــت : ماجــرا از آنجایی آغاز شــد که مــادر ُمَحنّای 
1۴ ماهــه، دختربچــه ای که به خاطر یک بیماری مادرزادی از ناراحتی 
قلبی در رنج بود، به گروه جهادی شــهید حاج قاســم سلیمانی هیئت 
رزمندگان اسالم شهرستان فومن مراجعه می کند و از جهادگران برای 

درمان فرزندش کمک می خواهد.
اعضــای گــروه جهــادی پــس از مراجعــه مــادر محنــا، تحقیقــات خود 
را بــرای پیگیــری ماجــرا آغــاز می کننــد و پیگیــر وضعیــت کــودک و 
خانواده اش در یکی از روســتاهای منطقه فومن می شــوند. بررســی ها 
نشــان می دهــد محنــای 1۴ ماهــه در وضعیــت خوبــی قــرار نــدارد. 
ایــن دختربچــه بایــد هرچــه زودتــر تحت درمــان و عمل جراحــی قرار 
می گرفــت، بــه همین دلیل اعضای گروه جهادی در فراخوانی از مردم 

برای کمک درخواست می کنند.
این گروه جهادی پس از مراجعه مادر محنا و انجام بررســی ها، چون 
هزینه های درمان کودک بســیار بســیار باالســت از مردم درخواســت 
کمــک می کنــد. جالب اینکــه تنها در مدت چهار ســاعت پول عمل و 

بستری این دختر بچه تأمین می شود.
براســاس پیگیری هایــی کــه صــورت گرفتــه بــود مشــخص می شــود 
دستگاه مخصوص عمل را فقط بیمارستان شهید رجایی تهران دارد، 
به همین دلیل  هماهنگی های الزم به ســرعت انجام می شــود ومحنا 
بــا همراهــی جهادگــران بــه تهــران منتقــل شــده و روند درمانــش آغاز 
می شود. پس از مدتی هم عمل جراحی قلب کودک با موفقیت انجام 
می شود، دوره نقاهت را در بیمارستان می گذراند و در نهایت صحیح 
و ســالم مرخص می شــود. این را هم بگوییم که  گروه جهادی مذکور 
قبالً با نام »صافات« فعالیت می کرده و بعد از شــهادت ســردار دل ها 
به اســم شــهید حاج قاســم ســلیمانی تغییر نام داده است.جهادگران 
این گروه معتقدند به برکت نام شــهید ســلیمانی توانســته اند تا امروز 

گره های زیادی را از زندگی محرومان باز کنند.

 روایت مجازی
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 سریال های زمستانی تلویزیون 

یک سریال الف همراه با یک 
مجموعه طنز 

سرنوشتنامعلومدروازهبانلژیونردربلژیک

آیا بیرانوند از آنتورپ جدا 
می شود؟

گفت وگو با عماد رحمانی، نویسنده و کارگردان بازی رایانه ای »سفیر عشق« 

روایتی عاشورایی از نگاه »مهران« ایرانی

چناننماند،چنیننیزهم
رقیه توســلی: دو ســال پیش با قابلمه ای آبجوش ســوختم و زمســتان 

ناجوری را تجربه کردم. 
خدا می داند چه دقیقه های دردناکی بود!

دکترم می گفت ســوختگی به بافت ها و ســلول ها آســیب زده اما قوی 
باش، چون التهاب مایعات، بهبودی اش زمانبر اســت؛ شــاید هفته ها و 

ماه ها. می گفت عفونت و عالئم افسردگی هم طبیعی است، نترس!
کارمان شده بود بیمارستان، داروخانه، خانه و برعکس. 

ســوزش و خــارش و کوبــش جانکاهــی را از ســر گذرانــدم. از تعویــض 
پانسمان هایم می شد کتاب نوشت. از تعداد رفت و آمدم به سرویس 
بهداشــتی. وقتــی دســت و صورتــم را هــی بــا درد می شســتم و بــا پا و 
شــکمی ســوخته، لنــگان برمی گشــتم بــه اتــاق. شــده بــودم آدمیــزاد 
پژمرده ای که چشمش فقط به ساعت بود داروهایش را بخورد و پماد 
قبلی را بشوید و جدید را بمالد روی زخم هایی که دیدن هردفعه شان 

حکم نیشتر داشت. آخ که چه دیوانه وار گذشت.
نهایــت دلــداری و روان شناســی ام این بود که بگویــم بی خیال لکه های 
پا و شــکم، غصه اش را نمی خورم. قایمشــان می کنم. اما با رَدّ دست و 

صورتم چه کنم؟ با غم این تاول های سمج پدردرآور؟
شده بودم دو تا آدم. که یکی اش هی می ترسید و زار می زد و آن یکی 
هی آیه یأس می خواند؛ اگر جای زخم ها بمانند؟ اگر کمرنگ نشــوند، 
نرونــد، خــوب نشــوند؟ چــه کنم با این همه ســیاهی محــرز؟ کاش زن 
نبودم. کاش قابلمه دسته شکسته را می انداختم توی سطل آشغال. 
کاش خواب باشد این ها... بعد شیرآب باز بود و  های هایی که تمامی 

نداشت.
چنــد وقــت بعــد امــا واقعاً اقبال در خانــه ام را زد و دنیایــم تکان خورد. 
نوبت شست وشو داشتم که خانوم زیبای سوخته باروحیه ای را دیدم. 
تلفنــی داشــت طرزتهیــه ژلــه ای را مــی داد بــه آن ور خــط. مکالمــه اش 
کــه تمــام شــد کمی بــا هم گــپ زدیم. طبق معمــول، دمــغ و توی الک 
بودم. به گمانم ملتفت رفتارم شد که جمله ای گفت که در حکم سند 
آزادی ام شد. الهی عاقبت بخیر شود. گفت: »درد و رنج هیچ وقت باقی 
نمی مونه. اگر رهایش کنی جوری تموم میشه که انگار هیچ وقت نبوده؛ 

اگرنه تا آخر عمرت توی زندانی«.
ســنجاق: نگاهش می کنم. اثری از ســوختگی روی دســتش نمی بینم. 
اتوبــوس دارد در ایســتگاه »جــام جــم« می ایســتد و او می خواهد پیاده 
شــود. از روی صندلــی بلنــد می شــود و می گویــد هیــچ کــدام از لکه هــا 

نماندند. می دانی! می خواهم بگویم نباید کوویدزده شویم.
 قرنطینه هم تمام می شــود. کرونا هم می رود. می ســوزاند و می چزاند 
اما رفتنش حتمی است. اگر به ریشش نخندیم، اگر تحویلش بگیریم 

و از زور بازویش بترسیم، کارمان تمام است.

مربیگریودندانهایکامپوزیتومویترمیمشده

پول کلوپ چگونه از پارو 
باال می رود؟

خبر خوب 

روزمره  نگاری

سومین دانشمند مرتبط با تحقیقات کرونا هم به قتل رسید

ترورهایکرونایی

احتمال برگزاری دربی پیش از پایان دی ماهاحتمال برگزاری دربی پیش از پایان دی ماه

استقاللترمیممیشوداستقاللترمیممیشود
پرسپولیسبازسازیپرسپولیسبازسازی

سیما و سینماسیما و سینما
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پس از پایان فعالیت تیم پرســپولیس در مسابقات 
لیــگ قهرمانان آســیا، رقابت های لیــگ برتر فوتبال 
بدون وقفه برگزار خواهد شد. تیم پرسپولیس تهران 
پس از حذف اســتقالل در بازی مرحله یک هشــتم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا به عنوان تنها نماینده از 
ایــران تا مرحله فینال این مســابقه پیــش رفت و در 
نهایت به عنوان نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا 

2020 دست پیدا کرد.
حضــور شــاگردان یحیــی گل محمــدی در بازی های 
لیگ قهرمانان موجب شد تا تغییراتی در برنامه ریزی 
ســازمان لیگ ایران و تقویم مسابقات شکل بگیرد. 
بــه دلیــل قرنطینه بازیکنــان پرســپولیس در فاصله 
دو هفتــه مانــده بــه فینــال، دیــدار سرخپوشــان در 

هفته های ششم و هفتم به تعویق افتاده است.
مصــاف پرســپولیس بــا تیم هــای نســاجی مازندران 
و ذوب آهــن اصفهــان در زمــان مقــرر برگــزار نشــد 
و تعویــق ایــن مســابقات ســبب شــد تــا عــالوه بــر 
پرسپولیس برنامه مسابقات رقبایش هم دستخوش 
تغییر شود که در نهایت منجر به تغییر کلی بازی ها 
تــا نیــم فصــل اول می شــود. بر اســاس قرعه کشــی 
مســابقات لیگ بیســتم مقرر شــد رویارویی دو تیم 
اســتقالل و پرســپولیس در دربی پایتخت در هفته 
هشــتم بــه انجــام برســد. تاریــخ ایــن مســابقه تا به 
امروز معین نشــده اســت و زمان دقیق آن به برپایی 

بازی های معوقه پرسپولیس دارد.

اعتراضآبیها#
اســتقالل و پرســپولیس می توانند در چنــد روز آتی 
بــازی هفته هشــتم را برگزار کننــد اما طبق اعتراض 
اســتقاللی ها بنابــر مســاوی بــودن بازی هــای دو تیم 
قبل از دربی و تأیید آن توسط سازمان لیگ قرار شد 
بازی ها معوقه برگزار و ســپس رویارویی ســرخابی ها 

برپا شود.

برنامهسرخها#
برنامــه بازی هــای هفته هشــتم و نهم و معوقه لیگ 
در هفته گذشــته اعالم شــد و طبق آن پرســپولیس 

بایــد پنجــم و دهــم دی ماه به ترتیب برابر نســاجی 
و ذوب آهــن قــرار بگیــرد. در تاریخ دهــم دی ماه قرار 
است استقالل مقابل گل گهر سیرجان در چارچوب 
بازی هــای هفته نهــم به میدان برود و آبی پوشــان تا 
آن روز اســتراحت خواهنــد داشــت. پیــش از ایــن 
مظلومی،سرپرست استقالل درباره اینکه قبالً گفته 
بود اگر پرســپولیس با ســپاهان بازی نکند، در دربی 
حاضر نمی شوند، گفت: خوشبختانه آقای مهدی 
عنوان کردند که پرسپولیس بازی های عقب افتاده اش 
را انجــام می دهــد و بعــد از آن دربی برگزار می شــود. 
این موضوع طبیعی اســت که چنین درخواســتی را 

داشته باشیم. 

تعویقلیگ؟#
بــا توجه بــه رویارویی با ذوب آهن در تاریخ دهم دی 
ماه، رویارویی پرسپولیس و مس رفسنجان در هفته 

نهم به تعویق افتاده و زمان آن نامشخص است. 
اگــر ایــن بازی طبق برنامه هفته های گذشــته حدود 

5 یا 6 روز پس از رویارویی با ذوب آهن انجام شــود، 
آن زمان سازمان لیگ تصمیم می گیرد تا برای پایان 
دادن بــه رونــد تعویــق مســابقات، هفتــه دهم کمی 
بــا فاصلــه برگزار شــود تــا در این میان دربی و ســایر 

بازی های معوقه انجام شود.

موقعیتخوباستقالل#
وتغییراتدرپرسپولیس

در ایــن میــان مصدومــان آبــی پــوش فرصــت زیادی 
دارنــد تــا بــرای دیــدار مقابــل گل گهــر آماده شــوند.

نــادری  و محمــد  یزدانــی  دیاباتــه، ســیاوش  شــیخ 
مصدومانی هستند که با پشت سر گذاشتن دوران 
آســیب دیدگی حضورشــان کمــک زیــادی بــه آبــی 
پوشان می کند. عارف غالمی و داریوش شجاعیان به 
بازی های آینده استقالل می رسند.فرشید اسماعیلی 
بازیکن تیم فوتبال اســتقالل نیز با رفع مشکل رقم 
قــراردادش می توانــد تیمــش را در دیدارهــای آینــده 
همراهــی کند.امــا یحیی گل محمدی ســرمربی تیم 

فوتبــال پرســپولیس کــه ترکیب ایــن تیم را بــا وجود 
غیبــت وحیــد امیری، احســان پهلوان و عیســی آل 
کثیــر متفاوت تــر از همیشــه راهــی میدان کــرد حاال 
در آســتانه دربی چاره ای جز تغییر دوباره در ترکیب 
این تیم ندارد.کادر فنی پرســپولیس با جدایی بشار 
رســن دیگر نمی تواند از او در میانه میدان اســتفاده 
کند تا حاال شانس امید عالیشاه، سیامک نعمتی، 
احســان پهلوان و میالد ســرلک برای بازیگردانی در 
میانــه میدان این تیم بیش از پیش شــود.یحیی که 
برای فینال لیگ قهرمانان 2020، کمال کامیابی نیا را 
نیمکت نشین کرده بود حاال چاره ای جز بازگرداندن 

او به ترکیب اصلی ندارد.
ضمــن اینکــه ســرمربی پرســپولیس بعیــد نیســت 
تغییری را در دفاع راســت خود ایجاد کند تا مهدی 
شــیری که اشــتباه او در جریان بازی با اولسان تأثیر 
بســزایی در باخــت تیمــش داشــت روی نیمکــت 
بنشــیند و نعمتــی کــه توانایــی حضــور در خطــوط 

سه گانه زمین را دارد به جمع مدافعان بازگردد.

احتمال برگزاری دربی پیش از پایان دی ماه

استقاللترمیممیشود،پرسپولیسبازسازی

سولسشر: می توانستیم 4-12 پیروز شویم!
منچستریونایتد با ارائه نمایشی فوق العاده موفق شد 2-6 لیدز را مغلوب 
کنــد. اگر شــیاطین ســرخ بازی عقب افتــاده خود را پیروز شــوند، به فاصله 
دو امتیــازی لیورپــول خواهنــد رســید. سولسشــر بعد از دیــدار مقابل لیدز 
بــه تمجیــد از اســکات مک تومینــای و دنیل جیمز، دو گلــزن جوان تیمش 
پرداخت. سولسشر گفت: » فقط تصور کنید اگر 75 هزار نفر در استادیوم 
حضور داشتند، این دیدار به عنوان یکی از نمایش های عالی مقابل لیدز به 

تاریخ می پیوست. ممکن بود نتیجه این دیدار 4-12 شود«.

آالبا و مذاکره با رئال 
دیویــد آالبــا مدافع چپ پای بایرن با تأیید کارل هاینس رومینیگه مدیر 

اجرایی باشگاه آلمانی، مشکلی برای مذاکره با رئال نخواهد داشت.
دیویــد آالبــا ســتاره اتریشــی بایــرن مونیــخ که یکــی از بهتریــن بازیکنان 
ایــن تیــم طی فصول اخیر بوده، آخرین ســال قرارداد خود با باواریایی ها 
را پشــت ســر می گــذارد و بــه نظــر می رســد کــه بایــد جدایــی او از ایــن 
 تیــم را قطعــی تلقــی کــرد؛ اتفاقــی کــه یــا در ژانویــه رخ خواهــد داد یــا 

تابستان 2021.

رقم باورنکردنی لیون برای فروش دیپای
ممفیس دیپای کاپیتان لیون تابســتان تالش زیادی کرد تا از این باشــگاه 
جدا شــده و راهی بارســلونا شــود. لیون اما روی او 25 میلیون یورو قیمت 
گذاشــت تــا در نهایــت باشــگاه کاتاالن به دلیل مشــکالت اقتصــادی و به 
خصــوص منصــرف شــدن عثمان دمبلــه از جدایی نتواند دیپــای را جذب 
کنــد. بارســا همچنــان عالقــه مند به جــذب دیپای اســت و رونالــد کومان 
ســرمربی باشــگاه او را بــه طــور قطعی برای خط حملــه تیمش می خواهد.

لیون اکنون حاضر است دیپای را با تنها 5 میلیون یورو واگذار کند. 

فن خال: گواردیوال از دستم عصبانی است
سرمربی هلندی سابق بارسا و یونایتد می گوید رابطه او با پپ گواردیوال شکراب 
اســت. لوئیس فن گفت:» می دانم که پپ از دســتم عصبانی است چون در 
کتاب جدیدم او را به چالش کشیدم. سوای همه این ها از تماشای بازی های 
سیتی بیشتر از منچستریونایتد لذت می برم. در بازی اخیر سیتی و یونایتد 
تیــم پــپ، هجومــی و برتر بود و یونایتد مثل یک تیم ترســو و کوچک به نظر 
می رســید«. فن خال در مورد آینده سولسشــر گفت:» سران یونایتد تا پایان 
فصل صبر می کنند و  اگر روند نتایج خوب نباشد، اوله هم برکنار می شود«.

تیــم  بــازی  از  بعــد  طارمــی  مهــدی  کــه  روزی  از 
ملــی ایــران مقابــل پرتغــال در جام جهانی اشــک 
ریخــت تا امروز که با دومین تیم پرافتخار پرتغال 
می درخشــد کمتر از سه ســال گذشته است.تیم 
فوتبــال پورتــو در هفتــه دهــم لیــگ پرتغــال موفق 
شد تیم ناسیونال را با نتیجه 2 بر صفر شکست 
بدهــد. چهــره ویــژه ایــن مســابقه مهــدی طارمــی 
مهاجــم ایرانــی پورتــو بــود کــه در نیمــه نخســت 
یــک پنالتــی گرفت و یک پــاس گل داد تا تمجید 

هواداران پورتو را در پی داشته باشد.
زوج مهدی طارمی و »موسی ماره گا« حاال به یکی 
از زهردارترین زوج های تهاجمی در پرتغال تبدیل 
شــده و هــواداران پورتــو را بــرای تکــرار قهرمانی در 
لیــگ پرتغال و درخشــش در لیــگ قهرمانان اروپا 

امیدوارتر کرده است.

گریهوشادیطارمی#
تداوم درخشش طارمی در پورتو باعث شده است 
تــا روزنامــه »ابوال« یاد این مهاجــم را در بازی تیم 
ملــی فوتبال ایــران مقابل پرتغــال در جام جهانی 
201۸ زنــده کنــد؛ دیــداری کــه ایــران فاصلــه ای تــا 
صعود به مرحله بعدی جام جهانی نداشــت، اما 
مهاجــم فعلی پورتو قدر موقعیت خوب گلزنی در 

لحظات پایانی بازی را ندانست.
ابوال تیتر زد: »طارمی دیگر گریه نمی کند. او فقط 
جشــن می گیرد«. اشــاره ابوال به گریه های طارمی 
بعــد از بــازی بــا پرتغــال اســت و اینکــه حــاال و به 

فاصلــه کمتــر از ســه ســال از آن بــازی و موقعیت 
بــزرگ برای حــذف پرتغال از جــام جهانی، طارمی 
در لیــگ همــان کشــور جشــن و شــادی گلزنــی به 

پا می کند.

خاطرهبازی#
در بخشی از مطلب ابوال آمده است: »در دقیقه 
۹۳، انصاریفــرد امیــد ایــران را بــاال می بــرد. مــا در 
آخریــن بــازی مرحلــه گروهــی هســتیم. در یــک 
ســوی میــدان پرتغــال قرار دارد که نتیجه تســاوی 
تأثیــری در رده بنــدی و صعود گــروه ندارد. پنالتی 
انصاریفرد بازیکن فعلی تیم AEK آتن بارقه امید 
را به تیم کی روش برای رســواکردن و افتضاح تیم 
پرتغــال می دهــد. آخرین موقعیت بــازی روی پای 
طارمــی از دســت مــی رود. طارمی همــه چیز برای 
گلزنی دارد، اما به کنار دروازه شــوت می زند. او به 
دلیــل موقعیتی که از دســت داده، گیج می شــود. 
سپس بازی تمام می شود. پرتغالی ها نفس راحتی 
می کشــند و ایرانی ها روی زمین می افتند. طارمی 
در حالــی کــه اشــک می ریــزد، در زمین ســرگردان 

است«.
مهــدی طارمــی ســال گذشــته بــا کمــک کارلــوس 
کــی روش ســرمربی ســابق تیــم ملــی ایــران از تیــم 
الغرافــه قطــر بــه تیــم ریــوآوه پرتغــال رفــت و از 
همان جــا چشــم تیم هــای بــزرگ پرتغــال از جمله 
پورتو را گرفت. او ســال گذشــته موفق شــد 1۸ گل 

برای ریوآوه در لیگ این کشور به ثمر برساند.

فریبرز عسکری گفت: امسال مسابقات قهرمانی 
کشوری، آزاد یا تورنمنتی نداشتیم و برهمین اساس 
مهم تریــن مــالک ما بــرای دعــوت تکوانــدوکاران به 
رقابت های انتخابی تیم ملی، لیگ برتر و دسته یک 
است. سرمربی تیم ملی با بیان مطلب فوق گفت: 
با توجه به اینکه بعد از بازی های المپیک با فاصله 
بســیار کوتاهی مســابقات جهانی را پیش رو داریم 
باید برای ادامه کار چشم انداز درستی را به منظور 

حضور در این رویداد در نظر داشته باشیم.

دوبرنامهبرایجهانی#
وی افــزود: مــا دو برنامــه را برای حضــور در این دوره 
از مســابقات جهانــی دســتور کار خود قــرار دادیم؛ 
نخســتین برنامه که بدون شــک آرزوی قلبی همه 
اســت این اســت که ویروس کرونا از دنیا ریشه کن 
شود تا ان شاءهللا ما بتوانیم مسابقات قهرمانی آزاد 
کشوری، رقابت های انتخابی و درون اردویی تیم ملی 
را برگزار کنیم و مثل همیشه در قالب انتخابی های 
شفاف نفرات اعزامی به این رویداد را معرفی کنیم. 
با وجود شــرایطی که هم اکنون داریم پیش بینی و 
برنامه دیگری را هم در نظر گرفتیم و این است که 
تکواندوکارانی به مسابقات انتخابی و درون اردویی 
دعوت شــوند. عســکری تأکید کرد: در ســال جاری 
مســابقات قهرمانــی کشــوری، آزاد یــا تورنمنتــی 
نداشتیم و بر همین اساس مهم ترین مالک ما برای 
دعوت تکواندوکاران به رقابت های انتخابی تیم ملی، 

لیگ برتر و دسته یک تکواندو است.

فراخوانحضوردرلیگ#
وی ادامــه داد: از تمــام عزیزانی که مدعی حضور 
در تیم ملی تکواندو هســتند درخواســت می کنم 
در قالــب تیم هــای خــود در لیگ شــرکت کنند تا 
اگر شــرایط کرونا به همین شــکل ادامه پیدا کرد 
و نتوانســتیم روال قبــل را پشــت ســر بگذاریــم 
بتوانیــم نفــرات برتر را به انتخابــی دعوت کنیم و 

جای گله ای برای کسی نباشد.
ســرمربی تیــم ملــی تکوانــدو گفــت: امیــدوارم کــه 
بچه هــا خیلــی جدی تر برای حضــور در لیگ تالش 
کنند چون تنها راهی است که می توانیم آن ها را به 
منظور شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی و ورود 
بــه اردو رصــد کنیم؛ ان شــاءهللا همــه بچه ها موفق 

باشند و مزد زحمات خود را بگیرند.

سهمیهداران#
کســب  خصــوص  در  عســکری«  »فریبــرز 
ســهمیه های المپیــک اظهــار کــرد: بهترین هــای 
جهــان تــالش زیادی انجام دادنــد تا جواز حضور 

در المپیک را بدست آوردند. 
حتــی تــا نفراتی کــه در رتبه دوازدهم نیــز بودند، 
اینکــه  بیــان  بــا  داشــتند.وی  المپیکــی  شــانس 
بازیکنــان ایــران بــا وجود مصدومیت به ســهمیه 
مردانــه  مــا  بازیکنــان  کــرد:  تصریــح  رســیدند، 
جنگیدنــد و مهم کســب ســهمیه بــرای آنان بود 
و حــاال بایــد آمــاده حضــوری خوب و رســیدن به 

مدال در المپیک باشیم.

خاطره بازی با مهاجم ایرانی

طارمی تیغ »پورتو« را تیز کرد
سرمربی تیم ملی تکواندو:

لیگ مهم ترین مالک دعوت به تیم ملی است

علیرضا بعد از تحمل 15 هفته نیمکت نشــینی در آنتورپ 
در بــازی بــا تاتنهــام به میدان رفت و ارائه گر بازی خوبی در 
چارچوب دروازه تیم بلژیکی بود اما بعد از این بازی حضور 
او در هفتــه شــانزدهم بازی هــا بــا انتقــاد لکو ســرمربی تیم 
همــراه بــود تا جایی که خطــاب به خبرنگاران گفت اشــتباه 

کردم به علیرضا بازی دادم. 
ایــن مصاحبــه او واکنش شــدید مرد شــماره یــک تیم ملی 
فوتبــال ایــران را بــه همــراه داشــت تــا جایــی که بــه روزنامه 
نگاران ایرانی گفت خطاب به ســرمربی تیم گفتم به خاطر 

مصاحبه شما تا صبح نخوابیدم. 

شانسکمبیرو#
آن طور که از شواهد امر پیداست لکو دوست دارد همچنان 

به دروازه بان فرانسوی تیمش در ترکیب آنتورپ میدان 
دهــد و بعیــد اســت در ادامــه مســیر علیرضا شانســی 
بــرای ادامه حضــور مجدد در ترکیب تیم بلژیکی پیدا 

کنــد، مگــر اینکــه اتفــاق خاصــی بــرای دروازه بــان 
فرانســوی رخ دهــد. البته بایــد به این نکته مهم 
اشــاره کــرد در فوتبــال حرفــه ای یــا بهتــر اســت 

بگوییــم فوتبــال اروپــا مربیــان یــک دروازه بــان را به 
عنــوان دروازه بان اول انتخاب 
می کننــد و حتــی در روزهایــی 
اشــتباه  اول  بــان  دروازه  کــه 

می کنند باز هم حامی او هستند. 
اما در ایران نگاه این چنین نیست و بیشتر مربیان 

می گوینــد مــا دو دروازه بــان خــوب و اول داریــم؛ 
به طوری کــه وقتی یک دروازه بان اشــتباه 

اول  بعــدی  بــان  دروازه  می کنــد 
می شــود و دروازه بــان بعــدی 
در صورت اشــتباه جای خود 
را بــه دروازه بــان اول می دهد 
واین سیســتم چرخشی قابل 

انکار نیســت کــه در فوتبال 
ما وجود دارد. 

تصمیم#
زمستانی

از  بیرانونــد  علیرضــا 
شــرایطش در تیم آنتــورپ اصالً 
راضــی بــه نظر نمی رســد؛ به خصــوص که تداوم 

نیمکــت نشــینی در تیــم بلژیکــی ممکــن اســت بــه 
موقعیــت او در تیــم ملــی ضربــه بزنــد. از طرفی 
مصاحبــه ســرمربی آنتــورپ بد جــوری از نظر 
روحــی و روانــی مــرد شــماره یــک تیــم ملــی 
فوتبــال ایــران را بــه هــم ریخته اســت. پیش 
بینــی می شــود علیرضا بــه همیــن خاطر در 
تعطیــالت زمســتانی تصمیــم جدیــدی در 
مــورد آینــده اش بگیــرد. حضــور در یک تیم 
بلژیکــی دیگــر بــه عنــوان بازیکــن قرضــی. 
حضــور در تیمــی کــه شــانس بــازی داشــته 
باشــد. پیــش از این گفته می شــد لکو شــاید 
از سوی مدیران باشگاه آنتورپ اخراج شود اما 

فعالً این اتفاق صورت نگرفته است. 

ارتباطبااسکوچیچ#
دروازه بان  تیم آنتورپ در باره ارتباط خود با دراگان اسکوچیچ 
ســرمربی تیــم ملــی می گویــد: هــر یــک یــا دو هفتــه یــک بار 
خــود اســکوچیچ و مربی دروازه بان تیم  ملــی با من در تماس 
هســتند. بازی هــا را دیــده و بــه مــن روحیــه داده و می گوینــد 
نگــران هیــچ چیزی نباشــد. آن ها به من می گویند ســعی کن 
مصــدوم نشــوی. اگــر کرونــا اجازه بدهد اســکوچیچ کــه برای 
تعطیــالت کریســمس بــه کرواســی رفتــه ســمت بلژیک هم 

می آید. 5-4 روز پیش هم با من تماس گرفت.

مربیگری و دندان های کامپوزیت و موی ترمیم شده

پول کلوپ چگونه از پارو باال می رود؟
یورگن کلوپ با قهرمانی در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا 
و لیگ برتر انگلیس با لیورپول، به پدیده  ای در جهان 

فوتبال تبدیل شده است. 
ایــن مربــی کاریزماتیــک آلمانــی امــا پیــش از این هم 
یــک چهــره تبلیغاتی بــود. او حــاال قراردادهای تجاری 
متعــددی دارد کــه بر خالف بازیکنــان، برای یک مربی 

فوتبال اتفاق رایجی نیست.
اغلب مربیان فوتبال درآمدشان محدود به دستمزدی 
اســت که از باشــگاه کارفرمای خود دریافت می کنند. 
درآمدهــای تجاری معموالً ســهم کمتــری از کل درآمد 
آن هــا دارد. هــر چنــد یورگــن کلــوپ کــه قــراردادش بــا 
لیورپــول را تــا ســال 2024 تمدیــد کــرده، بــا دســتمزد 
ســالیانه 10 میلیــون پونــد جــزو پردرآمدتریــن مربیــان 
انگلیس اســت، اما نکته قابل توجه درمورد ســرمربی 
ســابق بوروســیا دورتمونــد، میــزان درآمدهــای تجــاری 

اوست.

جذابسازی#
کلــوپ در دوران مربیگــری بوروســیا دورتمونــد همــواره 
 ”Pöhler" کالهــی بــه ســر داشــت کــه روی آن کلمــه
نوشته شده بود. حتی اغلب آلمانی ها هم باید معنی 
این لغت را جســت وجو کنند. در زبان محلی منطقه 
کارگــری »رور« کــه دورتمونــد هم در آن واقع شــده، به 

بازیکنــان فوتبال خیابانی »پولر« گفته می شــود. او با 
ایــن کاله ســعی داشــت بــر وجــه خودمانــی و فوتبالی 

شخصیت اش تأکید کند.
کلوپ در این مدت حتی تالش کرده با تغییر هدفمند 
ظاهر خود به این برند شخصی  بیشتر هم برسد و آن 
را از لحاظ زیبایی شناسی نیز جذاب تر کند. چند سال 
پیش او ابتدا مو کاشت و سپس دندان هایش را با عمل 
زیبایی سفید کرد. حتی مدل قالب های عینک  اش هم 
به روز تر است. همه این اقدامات هدفمند و در جهت 

بهبود این برند شخصی جذاب بوده است.

ازماشیناوپلتاماشینریشتراش#
حــاال این یورگن کلوپ اســت که شــرکای تجــاری خود 
را انتخــاب می کنــد. چیزی که برای یــک مربی فوتبال 
مســئله رایجی نیست. چندین شرکت بزرگ با کلوپ 
محصوالت خود را تبلیغ می کنند. در پیام های بازرگانی 
میــان برنامــه شــبکه های تلویزیونــی آلمــان او همــواره 
حضور دارد. یک بار تبلیغ شــرکت مدیریت دارایی را 
می کند، یک بار تبلیغ خودرو و ماشــین ریش تراشــی، 
گاهــی تبلیــغ نوشــابه و بــه تازگــی هــم تبلیــغ بــازی 

کامیپوتری »فوتبال منجر«.
تبلیغات و برنامه های بازاریابی اسپانسرهای کلوپ هم 
همــواره هماهنگ با شــخصیت او تعریف می شــوند. 

معروف ترین شریک تجاری کلوپ، خودروساز 
آلمانــی »اوپــل« اســت کــه بعــد از قهرمانــی 
لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا، کنار عکســی 
از او طنزآمیز نوشت: »او آقای خاص ماست«.

قراردادمتضادبالیورپول!#
شــــــــــــــایــــــــــــــــــد  امـــــــــــــا 
بحث برانگیزترین قرارداد 
تبلیـــــــغـــــــــاتی شــخصی 

یورگــن کلــوپ، توافقــش بــا 
آلمانــی  ورزشــی  تولیدکننــده 
آدیــداس باشــد. ایــن فصــل 
تأمین کننــده  اسپـــانــــــــــــسر 
لیورپــول،  باشــگاه  پوشــاک 

نایکــی،  آمریکایــی  شــرکت 
رقیــب اصلی شــرکت آدیداس اســت. این 
ایــن  در  دیرینــه  ســابقه ای  کمپانــی  دو 

دارنــد کــه بــه بازارهــای یکدیگــر حملــه 
می کننــد. آدیــداس در حالــی با کلوپ 
قرارداد بسته که کنار زمین و در حین 
حضورهای رســمی به عنوان سرمربی 
لیورپــول، او اجــازه نخواهــد داشــت 

برند آدیداس را به نمایش بگذارد.

در پی حاشــیه های ایجاد شــده در سریال خانه امن و حضور 
یک داعشــی با پرچم اســتقالل در اســتادیوم احمد معظمی 
در صفحه شخصی اش نوشت: امشب هم یک نفر با پرچم 

پرسپولیس به ورزشگاه می رود. 
اســتقاللی ها ادامه ســریال را ببینید. امشــب هم یک نفر با 
پرچــم پرســپولیس بــه ورزشــگاه می رود و این طور نیســت که 
مــا فقــط یــک فرد خاطــی را به عنــوان یک اســتقاللی معرفی 

کرده باشیم.

رونالــدو پــس از دریافــت جایــزه پــای طالیــی در اینســتاگرام نوشــت: من 
افتخــار می کنــم کــهgoldenfootofficial را برنــده و در تفرجگاه قهرمان در 
موناکــو ، همــراه با برخی از بزرگ ترین افســانه های فوتبــال در تمام دوران 
جاودانه شوم! من واقعاً فروتن هستم و می خواهم از هواداران سراسر دنیا 
تشکر کنم که به من رأی داده اند. این جایزه که برای بازیکنان باالی ۳0 
ســال داده می شــود، برای کسب آن در سال جاری بازیکنانی چون رابرت 
لواندوفسکی )بایرن مونیخ(، لیونل مسی )بارسلونا(، جورجیو کیه لینی و.. 

نامزد شده بودند.

رونالدوکارگردان سریال خانه امن
وحیــد امیــری نوشــت: می خواســتم به همــه هــواداران، کادر فنی، 
بازیکنان و تمام عوامل باشــگاه بزرگ پرســپولیس خسته نباشید 
بگم. به بازیکنان که تا ایستگاه آخر مردانه جنگیدند.به کادر فنی 
که شــب و روز فکر و ذکرشــان فینال جام باشــگاه های آســیا بود و 
هوادارانی که بهترین هواداران دنیا هستند و در هر شرایطی حامی 
ما بودند و هستند و خواهند بود.همه ما ناراحتیم چون از جایگاه 
واقعــی پرســپولیس آگاهیم.امــا بایــد برخیزیم و دوبــاره بجنگیم و 

روزهای خوب را تکرار کنیم.ما با شما همیشه در اوجیم.

در مراسم شخصیت ورزشی سال انگلیس که توسط بی بی سی برگزار 
می شــود جایزه ویژه این مراســم به دلیل تالش های مارکوس راشــفورد 
برای مبارزه با فقر تغذیه کودکان به این ستاره یونایتد اهدا شد. او در 
دوران اپیدمی کرونا برای تأمین غذای رایگان برای کودکان محروم آغاز 
کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت.رحیم استرلینگ ستاره انگلیسی 
منچسترسیتی که در رقیب سنتی یونایتد بازی می کند در واکنشی 
توییتــری بــه ایــن جایزه راشــفورد بــه او تبریــک گفت. اســترلینگ از 

راشفورد به عنوان برادر یاد کرد و سزاوار بهترین ها دانست.

رحیم استرلینگوحید امیری

سرنوشت نامعلوم دروازه بان لژیونر در بلژیک

آیا بیرانوند از آنتورپ جدا می شود؟

ضد  حمله

تمجید فیفا از مهاجم 22 ساله پرسپولیس
سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( پس از پایان لیگ 
قهرمانان آســیا درباره عبدی نوشــت: مهدی عبدِی 22 ســاله که 
به عنوان مهاجم مرکزی بازی می کرد، در مراحل حذفی بازیکنی 
الهام بخش برای پرسپولیس بود. او پیش از گلزنی مقابل اولسان، 
گل تساوی حیاتی مقابل النصر را در نیمه نهایی به ثمر رساند. آیا 
استعدادهای گلزنی او باعث می شود که برای نخستین بار توسط 

دراگان اسکوچیچ به تیم ملی ایران دعوت شود؟

احتمال جدایی رامین رضاییان از الدحیل
به نقل از ســایت اســتاد الدوحه قطر، صبری لموشــی، ســرمربی 
فرانســوی الدحیــل تــالش می کند تــا در پنجــره نقل وانتقال های 
زمســتانی تغییرهای گســترده ای در تیمش با توجه به حضور در 
جــام جهانی باشــگاه ها ایجاد کند. بر اســاس این گــزارش؛ رامین 
رضاییان یکی از بازیکنان خارجی است که از تیم الدحیل در ماه 
ژانویه جدا می شــود و اخباری هم درباره پیوســتنش به الســیلیه 

منتشر شدند.

 طیبی نامزد حضور در تیم 
منتخب سال 2۰2۰ فوتسال جهان

ســایت معتبــر »Futsal Feed« کــه امســال قصــد دارد بهتریــن 
تیــم ســال 2020 فوتســال جهــان را بــا رأی کاربــران خــود معرفــی 
کند، بهترین های هر کدام از پُســت های پنج گانه فوتسال شامل 
دروازه بــان، عقب گیــر، فلنــک چپ، فلنک راســت و رأس را اعالم 
کرد. در میان گزینه های بهترین بازیکن در پست فلنک چپ، نام 
حســین طیبی لژیونر ایرانی تیم بنفیکای پرتغال دیده می شــود. 
ســایت Futsal Feed دربــاره طیبــی نوشــت: ایــن بازیکــن پــس از 
کســب یــک قهرمانــی دیگــر در قزاقســتان، بــه یکــی از غول های 
پرتغال یعنی بنفیکا منتقل شد. او تاکنون 6 گل به ثمر رسانده و 

در موفقیت  تیمش بازیکنی سودمند به شمار می رود.

 جدیدترین لژیونر ایرانی 
در پرتغال معارفه شد

جعفر سلمانی بازیکن جوان ایرانی که در تیم صنعت نفت آبادان 
بــازی می کــرد بــا امضــای قــراردادی دو ســاله  به تیــم پورتیموننزه 
پرتغال در لیگ برتر این کشور پیوست. این بازیکن جوان مراسم 
معارفه خود را نیز در این تیم پرتغالی برگزار کرد تا رسماً بازیکن 
این تیم در لیگ برتر پرتغال محسوب شود و خود نیز جدیدترین 

لژیونر فوتبال ایران در فوتبال اروپا لقب گیرد.

چهار کلین شیت در پنج بازی
 رشید مظاهری

 روی نوار موفقیت و محبوبیت 
یک کلین شیت دیگر از دروازه بان جدید آبی پوشان در اصفهان 
کافــی بــود تا وی گام بلنــد دیگری در راه محبوبیــت زودهنگام در 
تیم استقالل بردارد. رشید مظاهری در پنجمین بازی پیاپی برای 
آبی پوشــان موفــق شــد چهارمیــن کلین شــیت خــود را هم ثبت 
نمایــد. او مقابــل ذوب آهن خیلی زود یک ســوپر واکنش نشــان 
داد تا اشتباه احمد موسوی و لیز خوردن او درون محوطه جریمه 
اســتقالل بــرای تیمــش گران تمــام نشــود. مظاهــری در روزهایی 
کــه عملکــرد فــردی اغلب بازیکنان اســتقالل با نقدهایــی همراه 
است، بهترین عملکرد را دارد و خیلی زود حرکت کردن روی نوار 

موفقیت و محبوبیت در این تیم را آغاز کرد.

تقابل مدعیان در هفته ششم لیگ یک
رقابت های هفته ششم لیگ یک روز سه شنبه برگزار می شود و 
در این روز تیم های مدعی و لیگ برتری سابق به مصاف یکدیگر 

می روند.
سه شنبه دوم دی ماه

خوشه طالیی ساوه – مس کرمان
آرمان گهرسیرجان – رایکا بابل

قشقایی شیراز- خیبر خرم آباد  
ملوان انزلی – استقالل خوزستان  

چوکا تالش- هوادار تهران
بادران تهران- فجر شهید سپاسی شیراز

نود ارومیه- شهرداری آستارا  
پارس جنوبی جم- شاهین شهرداری بوشهر

استقالل مالثانی – گل ریحان البرز

بازگشت غالمی به تمرین گروهی استقالل
تمرینــات آمــاده ســازی تیــم اســتقالل پــس از دو روز اســتراحت 
دیروز به میزبانی مجموعه ورزشــی تهرانســر برگزار شــد. در این 
جلسه تمرینی شیخ دیاباته که مدتی از شرایط آمادگی دور است 
و در بــازی قبلــی هــم غایــب بود به صــورت اختصاصــی زیر نظر 
فیزیوتراپ کار کرد. همچنین عارف غالمی، دیگر غایب استقالل 
برابــر ذوب آهــن هــم در تمرینــات حضور پیــدا کرده بــود و با نظر 

کادرفنی در تمرینات گروهی شرکت کرد.

آل کثیر:پرسپولیس در آینده می ترکاند! 
عیسی آل کثیر مهاجم گلزن پرسپولیس که بعد از بازی مرحله 
یک چهارم نهایی مقابل پاختاکور به خاطر نوع شــادی گلش از 
ســوی کنفدراسیون فوتبال آسیا محروم شــده بود، در بازی نیمه 
نهایــی و فینــال غایــب بــود و حتــی حــق ســفر به کشــور قطــر را 
نداشت. او که برای استقبال از پرسپولیسی ها در فرودگاه تهران 
حضور داشت، گفت: حرف خاصی نیست. به اینجا آمدم تا به 
بچه های تیم خسته نباشید بگویم و به آن ها بگویم شما باعث 
افتخار ایران هستید. وی ادامه داد: باید سر بازیکنان پرسپولیس 

باال باشد. ان شاءهللا در آینده می ترکانیم. 

منهای فوتبال

هفته  پانزدهم لیگ برتر انگلیس

والنسیا-سویا
 سه شنبه 2 دی -  20:00 از شبکه ورزش

هفته  پانزدهم لیگ برتر انگلیس

رئالسوسیداد-اتلتیکومادرید
 سه شنبه 2 دی -  22:15 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

بنا، دلیل خط خوردن عبدولی را فاش کرد
بعــد از اینکــه دعــوت نشــدن از عبدولــی شــایعاتی را دربــاره 
اختالف بین او و بنا و قرار گرفتنش در لیست سیاه سرمربی 
تیم ملی مطرح کرد، محمد بنا در گفت و گو با تســنیم درباره 
خــط خــوردن فرنگی کار باتجربه اندیمشــکی توضیــح داده و 
می گویــد: من به شــرایط کشــتی گیر نــگاه می کنم. قرار باشــد 
ســعید عبدولــی را دعــوت کنم، به شــرایط آمادگــی اش توجه 
می کنم. سعید را در لیگ دیدم. او شرایط خوبی نداشت. قرار 
باشــد در ۸2 کیلوگرم از کســی اســتفاده کنم، مهره ای خواهد 
بود که مثالً هشت سال بتواند به تیم ملی کمک کند. در واقع 
جوانگرایی مدنظر است. با شرایطی بدنی که از او دیدم، باید 
بگویم وضعیت خوبی نداشت. شرایط هم جوری نیست که 

ما زمان داشته باشیم. شرایط سخت و خاص است«.

پرتابگر پارالمپیکی: 
هزینه های تمرین را با فروش ماشینم 

تأمین کردم
نایب قهرمان مسابقات جهانی امارات در پرتاب دیسک گفت: 
با فروش ماشینم هزینه های تمرینات آماده سازی برای شرکت 
در مرحلــه دوم مســابقات رکوردگیــری دوومیدانــی را پرداخت 
کردم. علی محمدیاری درباره وضعیت تمریناتش برای شرکت 
در مرحله دوم رکوردگیری مســابقات دوومیدانی اظهار کرد: با 
تمرینات سنگینی که هر روز در پرتاب دیسک دارم، شرایطم 
راضــی کننــده اســت و به دنبــال ارتقای رکــوردم در مرحله دوم 

رکوردگیری دوومیدانی نسبت به مرحله اول هستم.

ویدیوچک به لیگ برتر والیبال اضافه شد
دور رفت لیگ برتر والیبال با وجود چند وقفه ای که داشت، 
در نهایــت 25 آذرمــاه بــا صدرنشــینی فــوالد ســیرجان بــه 
پایــان رســید. بعد از پایان دور رفت، ابهام هــای زیادی درباره 
چگونگی برگزاری دور برگشــت مســابقات وجود داشــت که 
حاال  کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال 

تصمیمات خود را در این خصوص اعالم کرده است. 
فدراســیون اعالم کرده بنا به درخواســت اکثریت باشــگاه ها، 
برگــزاری رقابت هــا بــه صــورت متمرکــز در تهــران همچــون 
دور رفــت ادامــه پیــدا می کنــد. بر این اســاس، دور برگشــت 
مرحلــه مقدماتــی، از هشــتم دی ماه بــا ورود تیم ها به تهران 
آغاز می شــود و مســابقات هفته نخســت دور برگشــت، روز 
سه شــنبه نهم دی ماه در دو ســالن خانه والیبال و فدراسیون 
برگــزار خواهــد شــد. بــا توجه به حساســیت مســابقات دور 
برگشــت، اســتفاده از ویدئــو چــک در ادامــه لیــگ برتــر، از 
دیگــر تصمیمات جدید اســت کــه درصد اشــتباهات داوری 
را بــه حداقــل برســاند. اســتفاده از VIS در ادامــه لیــگ برتر 
نیز از دیگر تصمیمات فدراسیون برای این رقابت هاست که 
از نتایــج آن می تــوان در بســیاری از جهــات از جملــه دعوت 

ملی پوشان به اردوی تیم ملی و… استفاده کرد.

 جانشینان طاهری و اسماعیلی
 در تیم  اپه مشخص شدند

بــا توجــه بــه عــدم حضــور دو نماینــده کشــورمان در اردوی 
تیــم ملــی شمشــیربازی، نفــرات اول و دوم رنکینــگ  جوانان 

جایگزین طاهری و اسماعیلی در تیم  اپه شدند.
روز گذشته چهار ورزشکار در رشته اپه با انتشار نامه ای در 
فضــای مجازی نســبت بــه عملکرد یعقوبیان، ســرمربی تیم 
ملــی اپــه اعتــراض کردنــد و از حضــور در تیــم ملــی انصراف 
دادند.  دو نفر از چهار ورزشکاری که این نامه را امضا کردند 
به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند، اما در اردو که از شنبه 

گذشته آغاز شده است، حاضر نشدند.
پس از این اقدام محمد برزگر و احمدرضا کنعانی از ارومیه 
و اردبیــل نفــر اول و دوم رنکینــگ جوانان به تیم ملی دعوت 
شدند و جایگزین طاهر عاشوری و محمد اسماعیلی شدند.

 صعود سه پله ای وفایی 
در رنکینگ پایانی 2۰2۰

اسنوکرباز حرفه ای ایران بار دیگر جایگاه خود را در رنکینگ 
حرفه ای ها ارتقا داد.  حسین وفایی که از 17 سالگی توانسته 
وارد تــور حرفه ای هــای اســنوکر جهــان شــود، بــا توجــه بــه 
درخشش در مسابقات اخیر بار دیگر جایگاه خود را بهبود 
بخشــیده. پس از پایان مســابقات اسنوکر در تور حرفه ای ها 
در ســال 2020 رنکینگ جدید اعالم شــد که در آن حســین 

وفایی موفق شد از جایگاه ۳7 به رده ۳4 صعود کند. 
او همچنیــن در رنکینــگ ســالیانه جهانی نیــز از جایگاه 27 
بــه رده 1۸ صعــود کــرد تا نشــان دهد در ســال 2020 روند رو 
به رشدی را سپری کرده است. حسین وفایی در سال 2020 
و پس از کســب جواز برگزاری در شــرایط همه گیری ویروس 

کرونا در بیش از 10 مسابقه شرکت کرده است.
حاال به نظر می رســد وفایی برای ســال 2021 حضور در بین 

۳0 اسنوکرباز برتر جهان را نشانه گرفته است.

جیجــی بوفــون در تابســتان ســال 
201۸ بــرای فتــح لیــگ قهرمانان از 
یوونتوس جدا شده و به مدت یک 
فصــل بــرای پاری ســن ژرمــن بازی 
کــرد. امــا با وجود پیــروزی 0-2 این 
تیم مقابل یونایتــد در اولدترافورد، 
پاری ســن ژرمــن در خانه با نتیجه 
1-۳ مغلــوب شــده و وداع تلخــی 
با لیــگ قهرمانــان داشــت. بوفون 
در دیــدار برگشــت روی گل دوم 

یونایتــد بــه شــدت مقصــر بود 
و حــاال ایــن دروازه بــان 4۳ 

ســاله و ایتالیایــی بــا 
حســرت از دیدار 

یــاد  شــب  آن 
می کند

جیجــی 
گفــت:  بوفــون 

»مــن حداقــل ســه 
یــا چهــار بــار در هفته 

به دیدار برگشــت پاری ســن 
ژرمــن مقابل منچســتریونایتد 
در پاریــس فکر می کنــم. هر بار 
مــرور آن دیــدار باعــث ناراحتی 
زیــرا  می شــود،  مــن  و حســرت 

فصــل  آن  در  کــه  بــودم  مطمئــن 
بــه فینــال خواهیــم رســید. مــا در 
منچستر با یک نمایش فوق العاده 
موفق به کســب یک پیروزی بزرگ 
شــدیم و متأسفانه من خودم را به 
خاطر یک اشــتباه بــاور نکردنی در 
دیدار برگشت مقصر می دانم. من 
بــا توجــه به تجربــه ای که داشــتم 
نبایــد چنیــن اشــتباهی مرتکــب 
می شــدم و انــگار آن شــب جوگیــر 
شــده بــودم. انــگار بــه انــدازه کافی 
دیدار برگشــت را جدی نگرفته 

بودیم. 
مســابقه  در  مــا 
رفت بــا دو گل 
در منچســتر 
شــده  پیــروز 
و  بودیــم 
نیــز  حریــف 
دو  بــا  تیمــی 
بازیکــن باتجربــه 
و ۹ بازیکــن جــوان 
بود و انگار ما تصور 
می کردیم کار راحتی 

در پیش داریم«.

بعد از وداع پاری سن ژرمن  

بوفون و حسرت بزرگ لیگ قهرمانان
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 اکران مردمی مستند »ماح« 
با حضور مادران شهدا 

شــهدا،  مــادران  حضــور  بــا 
اکران هــای آنالیــن عماریــار و 
مســتند  مردمــی  اکران هــای 

»ماح« آغاز می شود.
بــه گــزارش فارس، نخســتین 
»اکــران آنالین یــک فیلم« در 

سامانه عماریار و نخستین »اکران مردمی آنالین جشنواره عمار«، 
چهارشــنبه با نمایش مســتندی از یک مسجد باورنکردنی کلید 
می خــورد. مراســم افتتاحیــه اکران هــای مســتند »ماح«، ســاعت 
۱۸:۳۰ روز چهارشــنبه ســوم دی مــاه بــه صــورت برخــط )آنالیــن( 
برگزار می شــود. این فیلم، به کارگردانی ســیدعباس طهماســبی، 
تهیه کنندگی ســیاوش معصومی و گویندگی ناصر طهماســب به 
تولید رسیده است و روایت ماجراهای شکل گیری و فعالیت های 
یکی از مســاجد موفق کشــور در استان فارس است که مخاطبان 

خود را شگفت زده خواهد کرد.
در این مراسم، مخاطبان به صورت همزمان و مجازی، به تماشای 
این مستند می نشینند. مادر شهیدان خالقی پور از تهران و مادر 
شــهید مدافع حرم، محمود رادمهر از ســاری، میهمانان افتخاری 
این برنامه هستند. همزمان با این مراسم، نمایش آنالین مستند 
»ماح« در سامانه عماریار نیز آغاز می شود و عالقه مندان به مدت 
دو هفته می توانند این اثر را با خرید بلیت و در قالب اکران آنالین 
مشــاهده کننــد. ایــن نخســتین اکران آنالیــن غیرجشــنواره ای در 
سامانه عماریار بوده و قرار است در ادامه، آثار دیگری نیز در این 

سامانه اکران آنالین شوند.
عالقه منــدان بــرای تماشــای آنالیــن مســتندهای برگزیــده جبهه 
فرهنگــی انقــالب، می تواننــد بــه ســامانه »عماریــار« بــه نشــانی 

Ammaryar.ir مراجعه کنند.

رضا رویگری در یک سریال بازی می کند
بــا  مجموعــه »المپیادی هــا« 
بــازی رضــا رویگــری و بهنوش 
بختیاری هم  اکنون در مشهد 

در حال تصویربرداری است.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از 
روابــط عمومــی پــروژه، اولیــن 

اپیزود از مجموعه اپیزودیک »المپیادی ها« به کارگردانی حســن 
حجگــذار از چنــدی پیــش در مشــهد و روســتای اخلمــد مقابــل 
دوربیــن رفتــه اســت. این مجموعه به تهیه کنندگی غالمحســین 
حیــدری در هشــت قســمت ۹۰ دقیقــه ای تولیــد می شــود و پس 
از پایــان تصویربــرداری اپیــزود اول در یکــی دو هفته آینده، ســایر 

اپیزودهای مجموعه مقابل دوربین خواهد رفت.
رضا رویگری، شهنام شهابی، بهنوش بختیاری، حسن حجگذار، 
علیرضــا شیخ االســالم، کیانــوش گرامــی، ســعیده عــرب، شــهرام 

السمی و علیرضا سوزنچی، برخی بازیگران این سریال هستند.
به جز چند چهره شناخته شده سینما و تلویزیون، سایر بازیگران 
ایــن پــروژه از بیــن نوجوانــان و جوانــان مســتعد منطقــه اخلمد و 
بازیگــران بومــی شــهرهای مشــهد، شــیراز، اصفهــان و مازنــدران 
انتخاب شــده اند. حســن حجگذار، کارگردان این مجموعه پیش 
از این به عنوان دستیار کارگردان و مدیر برنامه ریزی در  فیلم های 
سینمایی و تلویزیونی چون دنیای وارونه )بحرانی(، پشت پرده مه 
)شــیخ طادی(، افســانه پوپک طالیی )شــجاعی( و فوتبالیســت ها 
)ثقفــی( حضــور داشــته اســت. در خالصــه داســتان اپیــزود اول 
»المپیادی ها« با عنوان »بزن بریم بهشت« به قلم خزر مهران فر 
آمده اســت: شــب با یک رؤیای بی نظیر. با خوردن اکسیر، سر بر 
بالش می گذاری و صبح 2۰ سال جوان می شوی، اکسیر خورده و 

نخورده، راستش را بگو چه می کنی؟!

از چهارم دی ماه

احسان علیخانی به آنتن بازمی گردد
احسان علیخانی با ویژه برنامه 
و  جدیــد«  عصــر  »هشــتگ 
محوریت کرونا به آنتن شبکه 

سه سیما بازمی گردد.
به گزارش خبرنگار مهر، ایمان 
»هشــتگ  مجــری  قیاســی 

عصر جدید« در قالب یک ویدئو که روابط عمومی این مســابقه 
منتشر کرده، از بازگشت این برنامه به آنتن شبکه سه سیما خبر 
داده است. در این ویدئو، آریا عظیمی نژاد هم حضور دارد و عوامل 
»هشتگ عصر جدید«، تاریخ پخش برنامه هایی که جدیداً ضبط 

شده اند را نیمه ابتدایی دی ماه اعالم می کنند.
این مجموعه برنامه از »هشــتگ عصر جدید«، هشــت قســمت 
است و در هر قسمت احسان علیخانی هم حضور دارد. همچنین 
در هر قســمت یکی از داوران برنامه هم حضور دارند که قســمت 
اول با امین حیایی پیش خواهد رفت و اواخر دی ماه نوبت به آریا 
عظیمی نژاد می رســد. احسان علیخانی در این برنامه میهمانانی 

هم دارد که قرار است با فضایی کرونایی با آن ها گفت وگو کند.
اولیــن قســمت از این برنامه پنجشــنبه چهارم دی مــاه روی آنتن 
مــی رود و پــس از آن جمعــه، شــنبه و یکشــنبه هــم ادامه خواهد 
داشت. سپس در هفته های بعد شنبه و یکشنبه روی آنتن شبکه 
ســه خواهد رفت. احســان علیخانی اواســط آذر ماه در نشســتی 
آنالین، از تولید و پخش یک برنامه بدون حضور شرکت کنندگان 
در قالب کالکت های تولیدی خبر داده بود. همچنین ساخت ادامه 
»عصر جدید« را در صورت بهبود شرایط کرونا در کشور دی ماه 
پیش بینی و در عین حال توضیح داده که اگر شرایط مهیا نباشد 
در بهمن یا اسفند ماه ضبط اصلی اتفاق می افتد تا بتوانند فینال 

را نوروز ارائه دهند.

 زهــره کهنــدل  »کیــان« در »مختارنامــه« 
داوود میرباقری، این بار در »ســفیر عشــق« 
عماد رحمانی در قد و قامت »مهران« حاضر 
شده است. »مهران« گیمر را همراه داستان 
خود می کند تا او را به کوفه ســال 6۱ هجری 
و هنگامــه حضــور مســلم بــن عقیــل)ع( در 
این شــهر ببرد. عماد رحمانــی، مدیر پروژه و 
کارگردان بازی »سفیر عشق« و تیم 25 نفری 
همراهش در استودیوی »رسانا شکوه کویر« 
یــک بــازی رایانــه ای بــزرگ و شناســنامه دار 
ســاخته اند کــه در شــب یلــدا و همزمــان بــا 
والدت حضــرت زینــب)س( و روز پرســتار از 
نخســتین ســه گانه این بازی رایانــه ای ایرانی 

اسالمی رونمایی شد.
»سفیر عشق« یک بازی اکشن سوم شخص 
در ســبک Hack and slash اســت کــه فــاز 
نخست آن با بهره مندی از آخرین فناوری های 
روز بازی ســازی دنیــا در تمامــی حوزه ها اعم از 
مدل ســازی، ریگ، انیمیشــن و… روی پلتفرم 
پی سی تولید شده است. یک بازی شمشیری 
قصه گو که به گفته رحمانی این همان دلیلی 
است که بازی »سفیر عشق« را برای مخاطب 
جــذاب خواهــد کــرد و کاربر را بــا فضای تاریخ 
اســالم از یــک منظر جذاب و تأثیرگذار آشــنا 
می کنــد. او از آرزوی بــزرگ تیمــش هــم گفته 
کــه با انتشــار این بــازی بتوانند یــک بار دیگر 
بازی های پی سی و بزرگ را در ایران زنده کنند. 
در ادامه به بهانه رونمایی از »سفیر عشق« با 
این نویسنده و کارگردان جوان گفت وگو کردیم 

که می خوانید. 

قــرار بــود ایــن بــازی همزمــان بــا اربعیــن   
امسال منتشر شود، دلیل تأخیر در رونمایی 

چه بود؟
متأسفانه من و چند نفر از دوستانم به کرونا 
مبتال شدیم و مجبور شدیم که گروه سازنده 
را برای مدتی قرنطینه کنیم، نســخه بازی در 
اواســط آبــان مــاه به پایان رســید امــا منتظر 
مناسبت خوبی برای رونمایی بودیم که شب 
یلــدا و والدت حضــرت زینــب)س( بهتریــن 

زمان پیش رو بود. 

چرا سراغ قصه ای مذهبی رفتید و دلیل   
روایــت  بــرای  نــو  قالب هــای  ورود  اهمیــت 
قصه های تاریخی و مذهبی را چه می دانید؟ 
وجــود یــک درام خــوب بــرای بــازی رایانــه ای، 
مســئله مهمــی اســت تــا بتواند ســرگرمی را 
بــه مخاطبش هدیــه کند چون رســالت یک 
بــازی رایانــه ای ایــن اســت کــه ســرگرم کننده 
باشــد. تاریخ ما هم بســیار غنی است و درام 
جذابی دارد. این ها فرصت خوبی برای روایت 

قصه ای جذاب از تاریخ را برای ما فراهم کرد. 
 
مــا چقــدر ظرفیــت    تاریخــی  قصه هــای 

دراماتیک برای روایت دارند که شما را مجاب 
کرد سراغ این موضوع بروید؟

تاریــخ کشــورمان و تاریخ دینــی و مذهبی ما 
از یــک جایــی با هم عجین می شــوند، نکته 
مهــم ایــن اســت کــه بایســتی مخاطــب را از 
زاویــه جدیــدی بــا ایــن روایت هــای تاریخــی 
مواجه کرد. در پروژه »ســفیر عشــق« روایت 
مبتنــی بــر داســتان یک جــوان ایرانــی به نام 
»مهران« است که سرگذشت غمباری دارد. 
مهران در ســپاه امام حســن مجتبی)ع( بوده 
کــه از صلح اجباری ســرخورده می شــود و به 
ری برمی گــردد امــا باز هم مــورد ظلم ظالمان 
زمانه اش قرار می گیرد و فرزندش را از دســت 
می دهــد، ایــن بهانه ای می شــود که به شــهر 
شــیعی کوفه مهاجــرت کند امــا مهاجرت او 
با ورود حضرت مسلم بن عقیل)ع( همزمان 
می شــود که موجب قرار گرفتن او در شــرایط 
سختی می شود از یک سو حمایتش از امام 
زمانش و بحران هایی که برای زندگی خودش 
به وجود می آید که یک ترومای روحی جدی 
در پیــش دارد، وقتــی این اتفاقات را کنار هم 
می گذاریــم، داســتان شــکل روایــی در آینــه 
حوادثــی را می گیــرد کــه بــرای مهــران ایرانــی 
پیــش می آیــد، این یعنی زاویه نگاه جدید به 
یــک روایت تاریخــی. وقتــی وارد فضای گیم 
می شوید، می بینید که داستان مهران به روند 

بــازی کمــک می کند مثالً در یکــی از مراحل، 
منــزل جنــاب مختــار  در  حضــرت مســلم 
حضور پیدا می کند و قرار است که نامه امام 
حسین)ع( را بخوانند، گیمر در این فضا قرار 
می گیرد و نامه قرائت نمی شــود دلیلش این 
است که سه تا از سران شیعه نیامده اند که 
یکــی از مأموریت هــای مهران آغاز می شــود. 
در واقــع خــرده روایت ها در خط اصلی قصه 

شکل می گیرد.

ایــن بــازی در چند نســخه ســاخته شــده   
است؟

در حال حاضر ســه نســخه برای این بازی در 
نظر گرفتیم ولی نسخه اول با عنوان »سفیر 
عشــق« هشــت مرحله دارد که حدود هفت 
ســاعت گیم پلی بــه کاربر متوســط می دهد. 
رده بندی ســنی این بازی هم مثبت ۱5 ســال 
اســت بــه همیــن دلیل بــازی از نظر ســختی 
در حد متوســط طراحی شــده اســت. زمانی 
کــه ایــن خــرده روایت ها ادامــه پیدا کــرد، در 
نســخه دوم بــازی بــه حــوادث پــس از واقعه 
کربال می پردازیم که قیام مختار را می بینیم. 
در نســخه ســوم، انتقام گیری است. سه گانه 
»ســفیر عشــق«، »مختــار ثقفــی؛ قیــام« و 
»مختــار ثقفــی؛ انتقــام« قصــه را تکمیــل 
می کنند که دو نســخه دیگر را در تابستان و 

زمستان سال آینده منتشر می کنیم. 

مهران، یک شــخصیت ســاختگی است   
چــرا ســراغ یــک شــخصیت تاریخــی واقعی 

نرفتید؟
بــار،  بــرای نخســتین  ایرانــی  بــازی  ایــن  در 
می خواســتیم  و  می شــود  قهرمان ســازی 
دســتمان بــرای درام و شــخصیت پردازی بــاز 
باشــد. اگــر شــخصیتی واقعــی را انتخــاب 
محــدود  قصه پــردازی  بــرای  می کردیــم 
می شدیم. در ادبیات ما یک جنس از روایت 
وجود دارد که به داستان، یک مؤلفه را اضافه 
می کنیــد و در پایــان آن مؤلفــه را برمی دارید، 
این اتفاق لطمه ای به ســیر تاریخی و فضای 
رئال نمی زند. ضمن اینکه به جز مهران، بقیه 

کاراکترها، شخصیت های تاریخی هستند. 

بــا    مذهبــی  و  دینــی  تاریــخ  بــه  ورود 
حساســیت هایی روبه رو اســت، بــا آگاهی از 
ایــن موضــوع چــه مالحظاتــی را در طراحــی 

قصه این بازی داشتید؟
ما از اول روزه شــک دار نگرفتیم و یک ســال و 
نیم کار تحقیقاتی داشــتیم، از استادان حوزه 
علمیه مشورت گرفتیم و پس از تأیید نهایی، 
وارد مرحلــه تولید شــدیم. مــا در این قصه به 
یک مفهوم کلــی پرداختیم که قصه مواجهه 
خیــر و شــر و تقابــل زشــتی و زیبایــی اســت، 
این ها مفاهیمی جهان شمول و اخالقی است. 

تیزر بازی نشان می دهد که کار از گرافیک   
خــوب و قابــل رقابت بــا بازی های اســتاندارد 
جهانــی برخــوردار اســت، دربــاره بخش فنی 

بازی هم توضیح دهید؟
چهار ســال یــک تیم ۳۰نفره تــالش کردند و 
تولیــد دانــش داشــتند. افتخــار مــا خروجی 
»ســفیر عشق« نیســت، افتخار ما ادامه دار 
بــودن این خروجی اســت چــون یک دانش و 
ســواد ایجاد شــده اســت. عده ای می گفتند 
ما توان ســاخت بــازی بزرگ رایانــه ای نداریم 
و باید برویم ســراغ ساخت بازی های کوچک 
موبایلی ولی تیم ما سال ها خون دل خوردند 
و دانــش را ایجــاد کردند. ضمن اینکه روز به 
روز هــم بهتــر می شــود و قطعــاً بــازی »قیــام 

مختار« بهتر از »سفیر عشق« خواهد بود.

»ســفیر عشق« نخســتین بازی ایرانی با   
قصــه ای مذهبــی اســت و پرداختــن بــه یک 
قصــه ایرانــی اســالمی یعنــی شناســنامه دار 
بازی هــای  جــای  چقــدر  اثــر.  یــک  کــردن 
استاندارد شناسنامه دار از سوی ما در دنیای 

گیم خالی بود؟
اگــر قــرار بــود که داســتان نگوییــم و محتوای 
بازی هــای  باشــیم،  نداشــته  شناســنامه دار 
خارجــی کــه فضــای جذاب تــری دارد ولــی ما 
وارد ایــن صنعت شــدیم تا قصــه خودمان را 
بگوییم. من در این ســال ها خیلی فریاد زدم 
که باید بازی های بزرگ و جدی بسازیم چون 
از بازی هــای کوچــک موبایلــی، صنعت بازی 

ساخته نمی شود.
 اگر قصه نگوییم و فضاسازی نکنیم، همان 
بهتــر کــه برویــم ســراغ بازی هــای خارجــی! 
خــدا را شــکر این مســیر جدی گرفته شــد 
و اکنــون ایــن اعتماد به نفــس در گروه های 
تولید بازی ایجاد شده است. امیدوارم این 
اثــر منجر به شــکوفایی صنعــت گیم ایران 

شود.

برش

تاریخ ما هم بسیار غنی است و 
درام جذابی دارد. این ها فرصت 

خوبی برای روایت قصه  ای 
جذاب از تاریخ را برای ما فراهم 
کرد.  تاریخ کشورمان و تاریخ 

دینی و مذهبی ما از یک جایی با 
هم عجین می شوند، نکته مهم 
این است که بایستی مخاطب را 
از زاویه جدیدی با این روایت های 

تاریخی مواجه کرد

سریال های زمستانی تلویزیون 

یک سریال الف همراه با یک مجموعه طنز 
مخاطبــان تلویزیــون در شــب های زمســتان می تواننــد 
نظاره گر چند سریال جدید تلویزیونی باشند. تلویزیون 
زمســتان امســال هــم خــود را بــا پخش ســریال هایی با 
مضامین تاریخی، اجتماعی و طنز از جمله سریال الف 
فاخر »روز های ابدی« و »باخانمان« آماده کرده است. 

از ماجرای تسخیر النه جاسوسی تا فعالیت #
گروهک های مختلف

ســریال تلویزیونــی »روزهای ابــدی« بــه کارگردانی جواد 
شمقدری و تهیه کنندگی محسن علی اکبری از ۸ دی  ماه 

روی آنتن شبکه یک سیما می رود.
به گزارش سیمافیلم، سریال تلویزیونی »روزهای ابدی« 
- محصول جدید مرکز ســیمافیلم - بر اســاس روزهای 
پرالتهاب اوایل انقالب اسالمی ساخته شده و در روایت 
بخشی از تاریخ آن روزگاران به شخصیت های واقعی که 
در اتفاق ها و جریان های آن برهه مؤثر بودند، توجه دارد. 
در روایت بخش هایی از دوران تاریخ ســاز به رشادت های 
شــهیدان »مصطفــی چمــران« و »اصغــر وصالــی« نیز 
توجــه شــده اســت و از چهره هــای شــاخص آن زمان به 
»ابراهیم یزدی« )وزیر امور خارجه وقت( نیز توجه دارد.

ســریال »روزهــای ابدی« ۸ دی ماه از شــبکه یک ســیما 

روی آنتــن مــی رود. در این ســریال به چگونگی تســخیر 
النــه جاسوســی و فعالیــت گروهک های مختلــف در آن 
برهــه حســاس پرداختــه می شــود. در ایــن مجموعه که 
به ســفارش مرکز ســیمافیلم تهیه و تولید شــده اســت، 
بازیگــران ایرانــی چــون احمــد نجفــی، حمیــد گــودرزی، 
علیــرام نورایــی، رحیم نوروزی، صالــح میرزاآقایی، جلیل 
فرجاد، شــهره لرســتانی، زهرا ســعیدی، امیرمحمد زند، 
کاوه سماک باشــی و... با معرفی امین اســکندریان، یلدا 

افشارنیا و کیمیا اکرمی به ایفای نقش می پردازند.
فلیــپ ســاپرکین، تومــاس سینکلراسپنســر، ایــو ربــر، 
دیمیتــری گودیــم، کلودیــا ریــدل، یکتارینــا آکیلینــا، ژان 
کلود ریکبورگ، فلوریان فیشر، نیکوالس بارکر، نیکوالی 
سونین و ویتالی خاژیف هم بازیگران خارجی این سریال 
هســتند. تصویربــرداری مجموعــه در مناطــق مختلــف 
کشــور از جمله مناطق شــمالی و تهران انجام شده و به 
دلیــل بازســازی ســایت کپــکان و ســفارت آمریکا حجم 

زیــادی از مجموعــه بــه صــورت کروماکــی ضبط شــده و 
بخــش اعظمــی از تصاویر بــا اســتفاده از جلوه های ویژه 

بصری آماده شده است.

»باخانمان« پس از »شرم« می آید#
همچنین به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان مجموعه 
تلویزیونــی »باخانمــان« بــه کارگردانــی بــرزو نیک نژاد و 
تهیه کنندگــی زینــب تقوایــی کــه اواســط مردادمــاه در 
شــمال تهران تصویربرداری خود را آغاز کرد، قرار اســت 
پس از سریال »شرم « روی آنتن شبکه سه سیما برود.
اگرچــه تصویربــرداری این ســریال که طنــزی اجتماعی 
است تا اواخر دی ماه ادامه دارد، اما شبکه سه تصمیم 
گرفته اســت برای شــب های زمســتان یک ســریال طنز 
را پخــش کنــد. نــگارش فیلمنامــه ســریال »باخانمان« 
برعهــده امیــر بــرادران اســت. افســانه بایــگان یکــی از 
بازیگران این سریال است که پس از دو سال با یک کار 
کمدی به تلویزیون بازمی گردد. حسن پورشیرازی، شهره 
لرستانی، حسام محمودی، الهام اخوان، امیر آتشانی، 
امیرحسین طاهری، فرزانه سهیلی، مهناز کرباسچیان، 
ســعید امیرسلیمانی، شهرام شکیبا، خسرو احمدی و 

افسانه بایگان بازیگران این سریال هستند.

تلویزیون

گفت وگو با عماد رحمانی، نویسنده و کارگردان بازی رایانه ای »سفیر عشق«گفت وگو با عماد رحمانی، نویسنده و کارگردان بازی رایانه ای »سفیر عشق«

روایتی  عاشورایی  از نگاه »مهران« ایرانی روایتی  عاشورایی  از نگاه »مهران« ایرانی 

تهیه کننــده بــازی رایانــه ای »ســفیر عشــق« 
بزرگ ترین بازی مذهبی-تاریخی جهان اسالم 
گفت:  بدون شک همه زحمتی که تیم تولید 
و تهیه این اثر کشیده است، زمانی اثربخش 
خواهد بود که این محصول به دست مخاطب 

رسیده و مسیرش را ادامه دهد.
مهدی جعفری جوزانی، تهیه کننده بازی رایانه ای »سفیر عشق« که 
همزمان با والدت حضرت زینب)س( و روز پرستار رونمایی و منتشر 
شــد در گفت وگو با روزنامه قدس درباره تالش های انجام شــده برای 
این محصول گفت: گروه ســازنده بازی رایانه ای ســفیر عشــق تالش 
کــرده اســت کــه محصــول فرهنگی و هنــری در خور شــأن مخاطبان 
بازی هایی رایانه ای در ایران که شمار قابل توجهی هم هستند، ارائه 
بدهد.  ساخت و تولید بزرگ ترین بازی حماسی تاریخ اسالم حدود 
چهار ســال زمان برد و ما از ابتدای شــروع کار و طی این چهار ســال 
در کنــار توجــه بــه ویژگی هــای هنــری و خصوصیات دراماتیــک اثر و 
همچنین مزیت های فنی، به سیاســت های عرضه این اثر رســیدیم 
و تــالش داشــتیم در کنــار ایــن تولیــد احســن، ایــن بــازی فاخــر را بــا 
سیاســت گذاری مناســب به دست مخاطب هدف برسانیم. امید ما 

این اســت که با تالش ما و سیاســت گذاری های مناسب و همچنین 
کمک اهالی رسانه این امر سرعت بیشتری بگیرد. 

وی در ادامه افزود: بدون شک همه زحمتی که تیم تولید و تهیه این 
اثــر کشــیده اســت، زمانی اثربخــش خواهد بود کــه این محصول به 

دست مخاطب رسیده و مسیرش را ادامه دهد.
جوزانــی بــا اشــاره به مطالعه ای کــه  در خصوص بــازار این محصول 
صــورت گرفتــه اســت، عنوان کــرد: با توجه به درخواســت هایی که از 
خارج از کشور صورت گرفته، ما مشغول ترجمه این بازی به زبان های 
انگلیسی، ترکی و عربی نیز هستیم.  این تهیه کننده افزود: ما از همه 
هنرمنــدان عزیــزی کــه در این پروژه مــا را یاری دادند، سپاســگزاریم، 
بــه ویــژه هنرمند محبوب و مردمی آقای »امیــن زندگانی« که درکنار 
ایــن پــروژه قــرار گرفتند و ما را همراهی کردند. وی در ادامه به حضور 
صداپیشگان نام آشنا در این اثر مانند  منوچهر والی زاده، خانم زهره 
شکوهنده و... اشاره کرد و این حضور را مؤثر دانست. این تهیه کننده 
در پایان با اشاره به حضور ساالر عقیلی به عنوان خواننده تیتراژ این 
بازی افزود: حضور این هنرمندان خاطره ســاز برای ما مغتنم بود. ما 
در ادامه این بازی را روی پلتفرم پلی استیشن چهار ارائه  می کنیم و به 

امید خدا این اتفاق در نوروز ۱4۰۰ محقق خواهد شد.

تهیه کننده »سفیر عشق«:

امیدواریم این اثر به دست مخاطبش برسد
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