
فیلمهایبیبرکت!
محســن ذوالفقــاری: جمعــه: امــروز 
دعــای  جلســه   بــروم  شــد  قســمت 
ندبه بروبچه های فاطمیون. سخنران 
جلسه می گفت: »لشکر »فاطمیون« 
از همین جلســه ندبه شــکل گرفت. 
شهید »علیرضا توسلی« یا ابوحامد 
از همین جلســه و از همین مســجد 
بچه هــا رو جمــع کــرد... دور و برتــون رو خوب نگاه کنیــن... همه این 
بچه ها از همین جایی که ما نشســتیم شــروع کردن... رشــد کردن و 

در نهایت شهید شدن«.

شــنبه: رفتــه بودیــم خانه یکــی از آشــنایان، فوت پدرش را تســلیت 
بگوییم. موقع خداحافظی گفت: »باور کنید داغ از دست دادن پدر 
چه برای نوجوون 15-10 ســاله، چه برای من 50 ســاله به یک اندازه 
اســت. تا زمانی که پدرتون هســت قدرشو بدونین. نوکریشو بکنین. 

وقتی بره تازه متوجه می شین چی از دست دادین!«

یکشنبه: رفته بودم سر صحنه فیلم برداری. مدیر تولید که خودش 
یکــی از ایده پــردازان حرفه ای ســاخت فیلم بــود از ایده دزدی برخی 
کارگردانان و نویسندگان گله می کرد. حرفشم خیلی ساده این بود 
که »بســته به خود آدمه... توی هر صنفی می شــه دزدی کرد. یکی 
مــال و امــوال مــردم رو مــی دزده و یکــی هم ایده و ذهن همکارشــو! 
یکی از علت هایی که فیلم هامون هم برکت نداره به خاطر همینه!«

دوشنبه: توی مراسم مجازی فوت یکی از هم محله ای ها، همه جمع 
شده بودیم. یکی از دوستان این فرصت مجازی رو غنیمت شمرد و 
خیلــی هــم حقیقی و واقعی نصیحتمون کرد که: »بچه ها دعا کنین 
مــرگ مــا هــم مثل ایــن هم محله ای خوب باشــه. دعــا کنین عاقبت 
به خیــر بشــیم. بــاور کنیــن همیــن مجلس ترحیــم مجــازی هم مثه 

مجالس قبل کرونا، تلنگری هست تا به خودمون بیاییم«.

سه شنبه: با مدیر یکی از سازمان های فرهنگی شهر جلسه داشتیم. 
خیلــی خاکــی و متواضعانــه نظــرات و دیدگاه هــای مــا را شــنیدند و 
اســتقبال کردند. در نهایت قول دادند همه همتشــان این باشــد که 
در مشــهد کارخــوب و اساســی فرهنگــی انجام شــود نــه کارهایی که 
بخواهد اسم و رسم فالن سازمان را به رخ بکشد. برخالف خیلی از 
جلســات مشــابه، این جلسه هم خوشــحالمان کرد و هم امیدوار به 

وضعیت فرهنگی شهر. 

چهارشــنبه: فیلمی از روح هللا زم دیدم که می گفت برای مدیریت 
بالتشــبیه  می گــذارد!  وقــت  ســاعت   18 روزی  »آمدنیــوز«  کانــال 
یــادم آمــد از صحبت هــای اول انقــالب شــهید بهشــتی. متنــش را 
پیــدا و در اینســتاگرام منتشــر کــردم: »... ایــن ســاعات کار اعــالم 
شــده بــرای مراجعه کننــدگان اســت؛ وگرنــه از نظــر فعالیــت بایــد 
هرکــس هرچــه می توانــد کار کند. مــا معموالً روزی حــدود 14 و گاه 
16 ســاعت کار می کنیــم و اگــر بــرادر و خواهــری روزی 14 ســاعت 
 اینجــا فعالیــت بکند، مثــل ما کار کرده! انقالب به کار شــبانه روزی 

احتیاج دارد«.

 محمــد تربــت زاده  اگــر تــا همین چنــد دهه پیش، 
مدرک تحصیلی، وضعیت شــغلی و مســائلی از این 
قبیــل شــأن و جایــگاه اجتماعــی افــراد را مشــخص 
می کرد، این روزها به لطف گسترش اینترنت، میزان 
محبوبیــت در شــبکه های اجتماعی حــرف اول را در 
این زمینه می زند. یعنی اگر تعداد فالوورهایتان ســر 
به فلک بکشــد و پســت هایتان در اینستاگرام الیک 
و کامنــت زیــادی دریافت کند، خیلی ها با خودشــان 
می گوینــد شــما قطعــاً آدم حســابی هســتید! حتی 
خود شما هم ممکن است با باال رفتن فالوورهایتان، 
اعتماد به نفس زیادی بگیرید و تصور کنید جایگاه 
اجتماعیتان نسبت به گذشته تغییر کرده است. به 
همین خاطر هم هست که »فالوورفروشی« این روزها 
تبدیل به یکی از مشاغل پردرآمد در فضای مجازی 
شده است. در این میان اما شاید تعداد سایت هایی 
کــه واقعــاً بــه مشتری هایشــان فالــوور بفروشــند، به 
تعداد انگشــت های دست هم نرسد و سایر کسانی 
که ادعای فروش فالوور دارند، فقط جیب مشــتریان 

را خالی می کنند.

فالوور بخرید تا شاخ شوید»
فالوورفروشــی پدیده جدیدی نیســت و شاید قدمت 
آن بــه هفــت یا هشــت ســال پیــش برســد. آن زمان 
اینســتاگرام تازه در میان ســلبریتی ها باب شــده بود 
و مشتریان اصلی فالوورفروش ها، بیشتر سلبریتی ها 
می خواســتند  کــه  بودنــد  شــاخصی  چهره هــای  و 
برای چشــم و همچشــمی با ســایر سلبریتی ها، آمار 
فالوورهایشان را باال ببرند. رفته رفته فرهنگ استفاده 
از شبکه های اجتماعی تغییر کرد و مفاهیم جدیدی 
مثل »اینفلوئنسر« و »شاخ مجازی« هم پا به عرصه 
فضــای مجــازی گذاشــتند. از اینجــا بــه بعد بــود که 
بســیاری از مــردم عادی بــه این فکر افتادند که بدون 
داشتن هنری خاص و فقط با خرید فالوور، خودشان 
را در فضای مجازی مطرح کنند. بسیاری از شاخ های 
امــروزی فضــای مجــازی هــم بــه لطــف همیــن روش 
توانســته اند امروز برای خودشــان دم و دستگاهی در 

اینستاگرام بهم بزنند.

پز بدهید»
پــس از گذشــت مدت زمــان کوتاهی اما اینســتاگرام 
زیرســاخت های امنیتــی اش را تقویــت کــرد تــا جلــو 
خرید و فروش فالوور را بگیرد. کار و کاسبی بسیاری 
از فروشندگان فالوور آن زمان سکه شد اما مدتی بعد 
پدیده جدیدی به نام »فیک فروشی« در اینستاگرام 

باب شد.
فیــک فروش هــا خیلــی راحــت بــه مشتری هایشــان 
می گفتنــد برایشــان فالــوور فیــک تهیــه می کنند که 

هیــچ فعالیتــی نــدارد. یعنــی نــه پست هایشــان را 
الیک می کند و نه برایشــان کامنت می گذارد و تنها 
مزیتــش ایــن اســت کــه می توان بــا آن به دیگــران پُز 
داد! ایــن فالوورهــا در بســیاری از مــوارد اصــالً وجــود 
خارجــی نداشــتند و توســط برنامه نویس ها و هکرها 
به فالوورهای خریدار اضافه می شــدند.  اینســتاگرام 
مدت هاست تالش می کند جلو فیک فروشی را بگیرد 
اما هنوز موفق نشــده روشــی  قطعی برای پایان دادن 
به آن در بستر این شبکه اجتماعی پیدا کند. البته 
تقویت زیرساخت های امنیتی این شبکه اجتماعی 
تاحدودی جلو فیک فروش ها را گرفته اما هنوز برخی 
از آن هــا می تواننــد بــا دور زدن تله هــای امنیتــی، بــه 

فعالیتشان ادامه دهند.

نوجوان های کالهبردار!»
هرچند تعداد ســایت های فیک فروشــی کم نبود اما 
آن ها توانایی پاســخگویی به نیاز همه کاربران فضای 
مجــازی کــه در عطش افزایش فالوور می ســوختند را 
نداشتند. در نتیجهِ افزایش تقاضا برای فالوور فیک، 
صدها و شــاید هزاران سایت فیک فروشی جدید در 

مدت زمان کوتاهی توسط سودجویان تأسیس شد.
ایــن ســایت های جدیــد اما نــه تنها به مخاطبشــان 
فالــوور فیک نمی فروشــند بلکه بــا دریافت اطالعات 
حســاب آن ها، جیبشــان را هم خالی می کنند. روش 
کالهبرداری این سایت ها هم کامالً مشخص است: 
ســاخت درگاه پرداخــت جعلــی و ناامــن، هدایــت 
خریــدار بــه ایــن درگاه پرداخــت، دریافــت اطالعــات 
حساب مشتری و در نهایت خالی کردن حساب به 
راحتی آب خوردن. جالب است بدانید در پشت پرده 
این ماجرا، هکرهای کله گنده و تیم های کالهبرداری 
حرفه ای قرار ندارند و عمده این سایت های فیشینگ، 
توسط نوجوان هایی اداره می شوند که کامالً به فضای 
حاکم بر اینستاگرام اشراف دارند و با شناسایی ذائقه 

مخاطبان، آن ها را وسوسه می کنند تا وارد سایت های 
فیشــینگ شــده و اطالعــات بانکــی خودشــان را دو 

دستی تقدیم کالهبرداران کنند.

قیدش را بزنید»
اگرچه چند وقت پیش در پی باالگرفتن کالهبرداری ها 
به این ســبک، پلیس فتا طی بیانیه ای اعالم کرد به 
هیــچ عنــوان به تبلیغات منتشــر شــده در کانال ها و 
گروه هــای شــبکه های اجتماعــی اطمینــان نکنیــد، 
مراقب سایت های فیشینگ و اپلیکیشن های جعلی 
پرداخت باشید و هرگونه خرید و پرداخت اینترنتی 
خود را از طریق ســایت ها و اپلیکیشــن های رسمی و 
قانونی انجام دهید، اما سؤال اینجاست که چه کسی 
وظیفه برخورد با این فیک فروش های کالهبردار را بر 

عهده دارد؟
در قانــون بــرای بســیاری از جرایم رایانه ای و ســایبری 
مجازاتــی پیش بینــی نشــده امــا بســیاری از وکالی 
جرایم رایانه ای می گویند امکان برخورد قانونی با این 
مــورد خــاص وجــود دارد. قانــون می گوید:»چنانچــه 
فــردی در صفحــه اینســتاگرام خود بــا ارائه تبلیغات 
واهــی مبنــی بر افزایش فالوور، دیگــری را بفریبد و از 
ایــن طریــق مبلغــی را دریافت کند جــرم کالهبرداری 
اینستاگرامی محقق شده و با طرح شکایت از طریق 
دادســرای جرایم رایانه ای می توان پیگیری و صاحب 
صفحه یاد شده را در صورت عدم حذف آن، محکوم 
نمــود«. ایــن یعنــی اگر خدایی نکــرده قربانی یکی از 
این کالهبرداران شدید، به راحتی می توانید از طریق 
پلیــس فتــا ماجــرا را پیگیــری کنیــد اما رک و راســت 
اگــر بخواهیــم بــه شــما بگوییــم، پیگیــری این مــوارد 
دردســرهای زیــادی را بــه دنبــال دارد و حتــی ممکــن 
اســت شــما را هم به اصل پولتان نرســاند. پس برای 
راحت شــدن خیال خودتان هم که شــده، قید خرید 

فالوور فیک و یک شبه مشهور شدن را بزنید.

هفتوانه
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گفت وگوی  قدس با کارگردان مستند »هجده هزار پا«

قصه روزهای تلخ سوریه فارغ از نگاه سیاسی

مرگگاهیریحانمیچیند
رقیــه توســلی: دســت بــه گلدان هــای 
پَــر  نعنــاع و ریحــان می بــرم و چنــد 
کــه  دارم  را  کســی  حــال  می چینــم. 
و  هــوش  تمــام  و  نشــده  مســتجاب 

حواسش جای دیگری است.
روز عجیبــی شــده. خــودم نیســتم و 
آوار  زیــر  از  می خواهــم  ســاده دالنه 

اشــک فــرار کنــم. می دانم این درد مشــترک بچه های رســانه اســت و 
آن ها حرفم را خوب درک می کنند. اینکه خیلی اوقات، سوژه ها جاگیر 

می شوند در ذهن و قلب خبرنگار جماعت. 
دیشب وقت سرکشی به گروه های خبری، متوجه رفتنشان می شوم، 
آه از نهادم بلند می شود و بی اراده چند جمله می دود توی سرم: »ماه 

سلطان« نازنین کجا رفتی، »سیدعماد« که نیامده هنوز؟ 
واویال به صبر »حاج احمد«! 36 ســال چشــم انتظاری کم بود، حاال 
بی غمخــوار و یــاور چه بکند این پدر؟ غواص بامرام کجایی که مادرت 

بقچه سفر برداشت؟
گوشــی را برمــی دارم و پیــام می دهــم بــه عزیزانــم در غربــت. آنالیــن 
نیســتند. بــا هم 9 ســاعتی اختــالف زمــان داریم. اما مثل شــیفته ها 
خیره می شــوم به روشــن شدن چراغ آمدنشــان. دوست دارم حداقل 
یکی شــان بیایــد... نمی آینــد امــا. طبیعــی اســت کــه نیاینــد. جالــب 
اینجاست امیدواری ام از دست نمی رود و باز هم برایشان می نویسم 
و می نویسم. وقت نوشتن یاد ماه سلطان می افتم. یاد مادر نجیب و 
باوقار شهید »عمادالدین تاج الدین« که روز مصاحبه بیشترِ نگاهش 
بــه حیــاط بــود و شــاید به دروازه خانــه. یاد او که 13 هزار روز پســرش 
را عاشــقانه صدا کرد. یاد بانویی که ســهم فراوانی دارد به گردنم. به 

گردن همه مان.
موبایــل را می گــذارم کنــار. ریحان ها و نعناع هــا را خیس می دهم توی 
ســینک. عطرشــان سرمســت کننده است. با اینکه مشــغول کرده ام 
خودم را به ســبزی اما واقعاً فایده ای ندارد و باز بی خبر می روم منزل 
ماه سلطان. از داالن می گذرم و می ایستم پای حوض خانه. پای آب، 
روشــنی، شــگون، پای دل گویه ها. عملیات بدر و سربازان غواص را در 

زاللی اش می بینم. 
جزیره مجنون را می بینم، پســران رزمنده ای که توی وصیت نامه شــان 
زیاد از عشــق گفته اند. از پدرمادرهاشــان. اشــک امان نمی دهد. جز 
آشــپزخانه، المپ هــای دیگــر را خامــوش می کنــم. امروز جــور دیگری 
زمســتان اســت. نمی شــود حــاال کــه از خیابان صــدای بــاران می آید، 
حــاال کــه با ریحان و ماه ســلطان و اشــک خلــوت کرده ام دوبــاره از ته 
دل دعــا نکنــم. بــرای دیــدار، برای سرســالمتی حــاج احمدهــا و تمام 
 منتظران عالم. برای خانواده بلندمرتبه شهدا که سال هاست گوش به 

زنگ اند.
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نگاهیبهچهاردهمینجشنوارهبینالمللیفیلم»حقیقت«

 روایت »چشم ایرانی« 
از سیستان تا حلب

شجاع،آزمون،طارمیوکنعانیزادگان

 4 ایرانی نامزد مرد سال 
فوتبال آسیا شدند

باقراردادغیرقانونیابتدایفصل

 ساز لژیونر شدن قایدی 
کوک است

ناهارمجانینداریم
شــبکه  ســردبیر  فرحــزاد،  فــرداد 
اینترنشنال در یکی از برنامه های این 
شــبکه در حالــی که پرچم عربســتان 
ســعودی پشــت ســرش نصــب شــده 
بــود، گفــت: »چیــزی بــه اســم ناهــار 
مجانی وجود ندارد!« فرداد فرحزاد با 
این جمله ضمن اعتراف به پول گرفتن 

از آل سعود، در ادامه به شکست رسانه های فارسی زبان در براندازی 
جمهوری اسالمی هم اعتراف کرد و گفت: »چه شد که ]امام[خمینی 
با چند نوار کاســت توانســت انقالب کند، اما رسانه های فارسی زبان 

چند سال است که با این همه امکانات نتوانستند کاری کنند؟«

واکسنبهانهاست
فکــر نکنیــد فقــط هشــتگ واکســن 
بخریــد در فضــای مجــازی داغ شــده 
اســت. به تازگــی بســیاری از کاربــران 
هشــتگ »واکســن می ســازیم« را هم 
داغ کرده و نظراتشان را در این باره به 
اشــتراک گذاشــته اند: »واکسن بهانه 
است. استقالل و امنیت و عزت ایران 

را نشانه گرفته اند... 100 سال پیش انگلیس پلید همه ذخیره غذایی 
مــردم ایــران رو غــارت کــرد تا 9 میلیون ایرانی کشــته بشــن؛ بعد االن 
بی بی سی میگه چرا برای مردم ایران واکسن نمی خرید... اگه واکسن 

خارجی خوبه چرا هنوز غربی ها دارن کشته میدن؟«

میداندکیحرفنزند
سکوت توییتری بعضی از سلبریتی ها 
و بعــد یکبــاره حــرف زدنشــان گاهــی 
خیلــی تابلو اســت. یــک کاربر فضای 
مجــازی در واکنــش بــه توییــت مهناز 
افشــار دربــاره واکســن کرونــا نوشــته 
است:»افشار در تمام این مدت حتی 
یــک بــار حاضــر نشــد علیــه تحریــم 

کوچک ترین حرفی بزند، اما حاال هشــتگ واکســن بخرید و واکســن 
بسازید و... می زند. چون می داند باید همیشه نوک پیکانش به سوی 
ایــران باشــد. مهنــاز افشــار دقیقــاً می داند کــی باید حــرف بزند و کی 

حرف نزند«.

»فیک فروش« های اینستاگرامی چطور جیبتان را خالی می کنند؟

در آرزوی شاخ شدن!

پرسپولیس به دنبال جبران ناکامی آسیا

نقص فنی  شهر خودرو برطرف نشدنقص فنی  شهر خودرو برطرف نشد
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سینا حسینی: دومین روز از هفته هشتم رقابت های 
لیگ برتر با انجام دو بازی دنبال شد که در نهایت 
در پایان این دو دیدار پر برخورد و پر حادثه نتیجه ای 

بهتر از تساوی برای تیم ها به ثبت نرسید.
در مشــهد مالقات استقاللی های سابق،با وجود به 
ثمــر رســیدن چهــار گل در جریــان بازی، با تســاوی 
دو بــر دو بــه پایــان رســید تــا در دوئــل آلومینیــوم و 
شهرخودرو سهم رحمتی و خطیبی هر یک بیشتر 
از یک امتیاز نباشد. شهر خودرو با وجود استفاده 
از امتیــاز میزبانی نتوانســت رونــد ناکامی های خود 
را قطــع کنــد تا همچنان در نیمــه دوم جدول نگران 
آینده خود باشد. در این دیدار شهر خودرو همانند 
بازی برابر اســتقالل در ورزشگاه امام رضا )ع( پیش 
از اتمام نیمه نخســت یک بازیکن خود را به دلیل 
اخــراج از دســت داد تــا کابوس اخراج هــای بی دلیل 

همچنان مهدی رحمتی را آزار دهد.
سعید باقرپسند در دقیقه ۱۱ و سیدمهدی حسینی 
در دقیقــه ۲۹ بــرای آلومینیــوم گلزنــی کردنــد و اکبر 
صادقــی در دقیقــه ۱۹ و حســین مهربــان در دقیقه 
۵۷ بــرای میزبــان گل زدنــد. بــه نظــر مــی آیــد تیــم 
فوتبال شــهرخودرو با وجود گذشــت هشــت هفته 
از رقابت هــای لیــگ برتــر هنــوز بــه تمرکز مــورد نیاز 
دست پیدا نکرده است و همین عامل سبب شده 
بازیکنــان این تیــم در بازی های داخل خانه و بیرون 
از خانه با سراســیمگی بیش از اندازه موقعیت های 
خــود را یکــی پــس از دیگــری از دســت بدهند تا به 
عنوان یکی از تیم های ناکام لیگ بیســتم در پایین 
جــدول در میــان تیم هــای حاضــر در منطقــه خطر 
حضور داشــته باشــند. رحمتی در این بازی خانگی 
با وجود تغییراتی که در ترکیب ثابت خود به وجود 
آورد تــالش کــرد ســه امتیاز بازی خانگی را بدســت 
آورد امــا اشــتباهات پــی در پــی بازیکنانــش ایــن 
موقعیــت را از او گرفــت تا رســول خطیبی همچنان 
رونــد شکســت ناپذیــری تیمــش را ادامه دهــد و از 

شهرخودرو یک امتیاز ارزشمند بگیرد.
در دیگــر بــازی دیــروز، دربی خودروســازان بــا وجود 
حوادث فراوان با تساوی یک بر یک به پایان رسید 

تــا جدال مهــدی تارتار و ابراهیــم صادقی هم بدون 
برنده با اتمام برســد، البته در این بازی درگیری های 
زیادی نیز به وجود آمد که حاصل این اتفاق 6 کارت 
زرد و یــک اخــراج برای تیم فوتبال پیکان بود. با این 
حساب، پیکان ۱۰ امتیازی و سایپا ۹ امتیازی شدند 
تا رقابت این دو خودروساز در زمین مسابقه هم با 

کمترین فاصله در جریان باشد.

 بازگشت شاگردان یحیی به لیگ#
اما دیدار معوقه تیم های فوتبال نساجی مازندران و 
پرســپولیس تهران از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال 
ایران قرار است جمعه، پنجم دی در ورزشگاه شهید 
وطنی قائمشهر برگزار شود. دیداری که پیش از این 
یک بار به درخواســت پرسپولیسی ها لغو شده بود. 
باشــگاه پرســپولیس پیش از حضور در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا از سازمان لیگ درخواست کرده بود 

تا به دلیل شیوع ویروس کرونا و اجتناب از سفر به 
این شهر و نیز زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید 
وطنــی، دیــدار ایــن تیــم برابر نســاجی مازنــدران در 
تهران برگزار شــود که مورد پذیرش باشــگاه نساجی 
قــرار نگرفــت و در نهایــت ســازمان لیــگ بــه منظور 
همراهــی با پرســپولیس، رأی به لغو این دیــدار داد. 
حاال پرسپولیس فردا در بازگشت دوباره اش به لیگ 
برتر در ورزشگاه بی کیفیت وطنی باید به میهمانی 
نساجی برود و بی تردید وضعیت نامناسب چمن 
ایــن ورزشــگاه کــه از ابتــدای شــروع لیــگ صــدای 
بســیاری را درآورده می توانــد کار شــاگردان یحیــی را 
با مشکل مواجه کند. نکته مهم این است که بازی 
مقابــل نســاجی در ورزشــگاهی برگــزار می شــود که 
پرسپولیس از آن پیروز بیرون نیامده. سال گذشته 
در آخرین بازی قرمزپوشان در روز درخشان علیرضا 
حقیقــی بــا تیم محمود فکری ۱-۱ مســاوی کردند و 

در فصــل قبــل تر و در شــروع نیم فصل دوم نتیجه 
جــدال مجیــد جاللــی و برانکو هم تســاوی ۱-۱ بود. 
بــا همه این تفاســیر و با توجــه به عدم نتیجه گیری 
جــدول  بــاالی  در  پرســپولیس  حریفــان  مناســب 
شاگردان یحیی این فرصت را دارند تا با پیروزی در 
سه دیدار معوقشان با صدرنشینی به دربی برسند 
و تقابل با نســاجی نخستین گام سرخپوشان برای 

رسیدن به صدر خواهد بود.

برنامه ادامه بازی های هفته هشتم#
پنج شنبه ۴ دی  ۹۹س

ذوب آهن - گل گهر سیرجان
ماشین سازی تبریز – نفت مسجد سلیمان

صنعت نفت آبادان – تراکتور
جمعه ۵ دی ۹۹ )دیدار معوقه هفته پنجم(س

نساجی قائم شهر – پرسپولیس

پرسپولیس  به دنبال جبران ناکامی آسیا

نقص فنی شهر خودرو برطرف نشد

حمایت پپ از آرتتا 
گواردیوال با حمایت از دستیار سابقش میکل آرتتا می گوید اخراج او از آرسنال 
در شرایط فعلی اشتباه بزرگی خواهد بود. آرسنال یک شکست دیگر تجربه 
کرد و در خانه خود مقابل سیتی با نتیجه 4-۱ شکست خورد تا از مرحله یک 
چهارم نهایی جام اتحادیه حذف شود. اما این شکست در ادامه شکست های 
پیاپی اخیر و نتایج بسیار ضعیف آرسنال فشارها بر آرتتا را بیشتر کرد. پپ 
گواردیــوال در ایــن مــورد گفت: »اگر آرتتا را اخراج کنند مرتکب اشــتباه خیلی 

خیلی بزرگی می شوند. من کامالً مطمئنم که به میکل اعتماد می کنند«.

کارلتو: فرگوسن من را برای یونایتد می خواست
کارلو آنچلوتی سرمربی این روزهای اورتون می گوید در سال ۲۰۱3 سر الکس 
فرگوســن مربی افســانه ای منچستریونایتد او را به عنوان جانشین خود در 
یونایتد انتخاب کرده بوده و حتی درباره به دست گرفتن این پست با کارلتو 
صحبــت کرده بود. ســرمربی ایتالیایی می گوید چــون آن زمان خودش را به 
رئال مادرید متعهد می دیده و به نیمکت لوس بالنکوس نزدیک شده بود 
پیشــنهاد ســر الکس را رد کرده، ولی از اینکه مربی بزرگی مثل فرگوســن در 

این باره با او صحبت کرده بود، بسیار خوشحال شده است.

گله گذاری رسمی مرد سال جهان! 
نشــریه فرانــس فوتبــال چند ماه پیش اعــالم کرد به علت شــیوع ویروس 
کرونــا، امســال مراســم اهــدای تــوپ طــال در کار نخواهــد بــود تــا رابــرت 
لواندوفســکی بهتریــن شــانس بــرای دریافت ایــن جایزه مهم را از دســت 
بدهــد. حــاال او در مصاحبــه با فرانس فوتبال مدعی شــد آن ها خیلی زود 
در ایــن رابطــه تصمیم گیری کرده اند. »صادقانــه فکر می کنم در این رابطه 
خیلی زود تصمیم گرفتند. آیا من فاتح این جایزه می شــدم؟ بدون شــک 

بله، اما من عناوین مهم دیگری را در سال ۲۰۲۰ نیز کسب کردم«.

ریوالدو: اگر رئال پیشنهاد می داد، قبول می کردم
ریوالدو، ســتاره ســابق بارســلونا در مصاحبه ای مدعی شــد در صورتی که 
در دوران بازی از رئال مادرید پیشنهاد دریافت می کرد، هرگز به آن پاسخ 
منفــی نمــی داد.ریوالــدو ضمــن دفاع از لوئیس فیگو که بعــد از انتقال به 
رئال مادرید با اعتراضات هواداران بارســلونا روبه رو شــده بود، گفت: »من 
فقط به این دلیل که در بارسلونا بازی کرده ام، پیشنهاد رئال مادرید را رد 
نمــی کــردم. مطمئناً اگر به رئال مادرید می رفتم پرونده ام کامالً مشــابه با 

لوئیس فیگو بود اما در نهایت این اتفاق نیفتاد«.

تیم تحریریه تیتان اسپورت چین و فاکس اسپورت 
آسیا با الهام از فرانس فوتبال و اهدای جایزه بالون 
در، از ســال ۲۰۱3 تصمیــم گرفــت جایــزه ای را بــه 
افتخار بازیکنی که در سال گذشته بهترین عملکرد 
در فوتبال آسیا از خود نشان داده است، اهدا کند.
هیئت روزنامه نگاران فوتبال، از نقاط مختلف آسیا 
و مناطــق مربوط به انجمن های ملی کنفدراســیون 

فوتبال آسیا در این رأی گیری شرکت می کنند.
این جایزه از میان همه فوتبالیســت هایی انتخاب 
می شــود کــه در فوتبال آســیا شــرکت می کننــد. از 
جمله با بازی در تیم های ملی یا باشگاه های وابسته 
به کنفدراســیون فوتبال آســیا که در ســال تقویمی 

گذشته به میدان رفته اند.
بــه طــور کلــی، ایــن جایــزه از میــان ســه دســته از 

بازیکنان انتخاب می شود:
الــف( فوتبالیســت هایی کــه دارای تابعیت مناطق 
مربوط به انجمن های ملی وابسته به AFC هستند 
و در باشــگاه های فوتبــال وابســته بــه AFC بــازی 

می کنند.
ب( فوتبالیســت هایی کــه در باشــگاه های خــارج از 
قــاره آســیا بــازی می کننــد و در مســابقات رســمی 
بین المللی تحت نظر فیفا در طول سال گذشته در 
تیم های ملی کشورشان )اعم از تیم ملی بزرگساالن 

یا رده های پایین تر( به میدان رفته اند.
ج( فوتبالیست هایی که شهروند ملت ها یا مناطق 
مربوط به انجمن های ملی وابسته به AFC نیستند 
و در باشــگاه های فوتبــال انجمن های ملی وابســته 
بــه AFC بــازی می کنند. )به عنوان مثال الکســون، 

مهاجم برزیلی که در گوانگژو اورگراند بازی می کرد، 
مقام دوم بهترین فوتبالیست آسیا را بدست آورد(.

4 ایرانی در میان نامزدها#
در دوره جدیــد نیــز کاندیداهــای مــورد نظــر برای 
تصاحــب ایــن عنــوان معرفــی شــده انــد کــه در 
میــان ایــن اســامی، نام چهــار بازیکــن ایرانی نیز 
ایرانــی  مهاجــم  آزمــون  ســردار  دیــده می شــود. 
زنیــت ســن پترزبــورگ روســیه، مهــدی طارمــی 
مهاجــم تیــم پورتــو پرتغــال، شــجاع خلیــل زاده 
مدافــع ســابق پرســپولیس و فعلی الریــان قطر و 
ســرانجام محمدحسین کنعانی زادگان به عنوان 
مدافــع پرســپولیس در میــان نامزدهــای کســب 
 تصاحــب عنــوان مرد ســال فوتبال آســیا حضور 

دارند.

پرچمداری سون#
طــی ســال های گذشــته و در هفــت دوره ای که این 
مراســم برگــزار شــده، ســون هیونــگ میــن مهاجم 
تیم ملی کره جنوبی و باشگاه تاتنهام در پنج دوره 
توانســته اســت عنوان مرد ســال فوتبال آسیا را از 

آن خود کند.
به جــز ســون، تنهــا در ســال های ۲۰۱3 و ۲۰۱6 بــه 
ترتیب کیســوکه هوندا و شــینجی اوکازاکی از ژاپن 
توانسته اند این عنوان را به خود اختصاص دهند. 
ضمن اینکه در این سال ها، تنها یک بار و در سال 
۲۰۱8 علیرضا بیرانوند از ایران در میان سه نفر برتر 

قرار گرفت.

چند ماه تعطیلی باشگاه های ورزشی به دلیل شیوع 
و گســترش ویروس کرونا ضربه  ســنگین مالی را به 
آن ها وارد کرد که وام در نظر گرفته شده حتی درصد 

کوچکی از این خسارت را هم جبران نمی کند.
چنــد مــاه پــس از آنکــه »کرونــا« بزرگ تریــن لطمه 
را بــه باشــگاه های ورزشــی وارد کــرد و بســیاری از 
باشگاه داران را مجبور کرد شغلشان را تغییر دهند، 
وزارت ورزش تصمیــم گرفــت با همراهــی وزارت کار 
وامــی را در اختیــار آن هــا قــرار دهــد تا شــاید از این 
طریق بخشی از خسارت سنگینی که به آن ها وارد 

شده را جبران کند.
نظــر  در  ویــژه ای  شــرایط  وام  ایــن  دریافــت  بــرای 
گرفته شــده اســت که به نظر می رســد بیشتر برای 
ســنگ اندازی مقابــل پــای باشــگاه داران اســت تــا 
اینکــه کمــک حــال آن ها باشــد. در یکی از شــروط 
آمــده اســت کــه وام به باشــگاه هایی تعلق می گیرد 
که کارکنان خود را فروردین و اردیبهشــت ماه سال 

جاری بیمه کرده باشند.
این در حالی است که بر اساس تصمیم ستاد ملی 
مبارزه با کرونا باشــگاه ها در فروردین و اردیبهشــت 
ماه به طور کامل تعطیل بودند و طبیعتاً زمانی که 
باشگاه تعطیل است بیمه کردن کارکنان غیرقانونی 
اســت. در ایــن مــورد گفتــه می شــود که این شــرط 
بیشتر برای فرار از شکایت کردن کارکنان و دریافت 
نکــردن بیمــه بیــکاری در نظــر گرفته شــده اســت. 
ضمن اینکه بخش عمده ای از باشــگاه ها کد بیمه 
ندارند و معموالً کارکنانشان را هم بیمه نمی کنند. 

بنابراین نمی توانند از این وام استفاده کنند.

مصوبه هیئت دولت اجرا نشد#
گالیــه  و  دلخــوری  ســبب  کــه  مــواردی  از  یکــی 
باشــگاه داران شــده اســت عــدم بخشــودگی اجــاره 
بهــای ســاالنه اماکــن ورزشــی اســت کــه بــا وجــود 
تصویــب در هیئــت وزیــران توجهــی بــه آن نشــده 
است و همین امر میزان خسارت باشگاه ها را چند 

برابر کرده است. 

مبلغ ناچیز وام #
در مقابل خسارت سنگینی که به باشگاه ها وارد 
شــده اســت، وامی که برای جبران این خسارت و 
یا حتی بخشــی از آن در نظر گرفته شــده، بسیار 
ناچیــز اســت. بســیاری از باشــگاه داران با دیدن 
رقــم ایــن وام قید حرکت به ســمت مراحل اداری 
آن را زده انــد و حاضــر نشــده اند کــه بــرای عبــور 
از ســدهایی کــه برای دریافت وام گذاشــته شــده 
قــدم بردارنــد. باشــگاه داران معتقدنــد بــه جــای 
طلب ضمانت نامه های ســنگین مسئوالن مربوط 
می توانســتند مجوز باشــگاه را به عنوان ضمانت 

قبول کنند که قابل استعالم نیز هست.
خســارتی کــه تعطیلــی باشــگاه های ورزشــی بــه 
مالــکان و مربیــان زد بــا رقم هایــی کــه بــرای آن ها 
در نظــر گرفتــه شــده - حتــی اگــر در اختیارشــان 
قــرار گیــرد - جبران نخواهد شــد و کمر بســیاری 
از باشگاه داران زیر بار سنگین این خسارت خم 
شد و آن ها ناچار شدند باشگاه ورزشی را تعطیل 
 کننــد و مــکان آن را بــه کاربــری دیگــری تغییــر 

دهند.

شجاع، آزمون، طارمی و کنعانی زادگان

4 ایرانی نامزد مرد سال فوتبال آسیا شدند
تبعات کرونا و بی تدبیری مسئوالن

باشگاه ها زیر خسارت سنگین قد خم کردند!

گزارش ویژه

پس از جدال تراکتور-علیمنصور
حمله باورنکردنی صمد به منصوریان

دو روز از حضور جنجالی علیرضا منصوریان در برنامه فوتبال 
برتــر می گــذرد اما تبعــات صحبت های او همچنــان در فضای 
فوتبال ایران دیده می شود. پس از این که روز گذشته نماینده 
محمدرضا زنوزی در این خصوص اظهار نظر کرد، حاال نوبت 
بــه صمــد مرفای رســیده که پاســخ گفته های ســرمربی ســابق 
استقالل را در گفت وگو با خبرورزشی بدهد. منصوریان گفته 
بود: »امیدوارم پرویز مظلومی و صمد مرفاوی، فکر سرمربیگری 
بــه سرشــان نزنــد و یــار فکــری باشــند«. مرفــاوی در پاســخ به 
صحبت هــای منصوریــان اظهار کرد: در فوتبال ایران بســیاری 
بوده اند که بنا به دالیل مختلف با آن ها قطع همکاری شده 
اســت. ولــی به هیــچ یک از آن ها چنین فرصتــی برای این که 
بیایند و کینه های خود را در تلویزیون مطرح کنند، داده نشد 
اما این آقا به راحتی آمد، از امکانات رسانه ملی استفاده کرد و 
هرچه دلش خواست، گفت. به نظرم این مسئله هم یک نوع 
فساد محسوب می شود، به همین راحتی اجازه دادند یک نفر 
به تلویزیون بیاید و چرت و پرت بگوید.وی افزود: اگر به بانوان 
ستاره ووشوی ایران چنین فرصتی داده می شد، آدم می گفت 
این خانم ها به هر حال قهرمان هستند و برای ورزش مملکت 
افتخار آورده اند ولی این که آنتن بالغ بر یک ساعت در اختیار 
فردی معمولی باشــد که فقط نام فامیلش با ســتارگان ووشوی 
کشــورمان یکــی اســت، واقعا عجیــب به نظر می رســد و جای 
ســوال دارد. برای رســیدن به اســتقالل به هیچ کســی التماس 
نکــردم و ماننــد ایشــان به دنبــال رانت های غیــر فوتبالی برای 

رسیدن به تیم های مختلف نبوده ام.

مهدی قایدی در هفته های گذشته 
در فصــل جدیــد هنــوز نتوانســته 
گلزنــی کنــد. کار بــه جایــی رســید 
کــه ایــن بازیکن در مشــهد پس از 
تعویــض و ادامــه روند گل نزنی اش 
فصــل  ابتــدای  در  او  کــرد.  گریــه 
از  جدایــی  بــرای  پیشــنهادهایی 
درنهایــت  کــه  داشــت  اســتقالل 
منجــر بــه مانــدن ایــن بازیکــن در 

اردوگاه آبی ها شد.
حــاال شــایعات و اخبــار مختلفــی 
در خصــوص مهــدی قایدی ســتاره 
تیــم فوتبــال اســتقالل و آینــده او 
در ایــن تیــم شــنیده می شــود. در 
جدیدتریــن شــایعه گفته شــده که 
قایــدی بــه یکــی، دو مدیــر برنامــه 
اعــالم کرده تا مقدمــات رفتنش به 
لیگ ســتارگان قطــر را فراهم کنند. 
ماجــرا وقتــی جالب تر می شــود که 
منابع خبری اعالم کردند این مدیر 
برنامه هــا به قایــدی گفتند با توجه 
بــه اینکه با اســتقالل قــرارداد دارد 
بهتــر اســت به جــای نیم فصل، در 

پایــان فصــل لژیونــر شــود تــا دیگر 
مجبــور  را  قــراردادش  از  مبلغــی 

نشود به استقالل بدهد.

قرارداد عجیب#
این در شرایطی است که در همان 
شــروع  از  قبــل  و  فصــل  ابتــدای 
مســابقات اعــالم شــد کــه قایــدی 
قــراردادش را چنــد فصــل دیگــر بــا 
امــا حــاال  کــرده  اســتقالل تمدیــد 
جزئیــات عجیبی از این مســئله به 
گوش می رســد. گفته شد قراردادی 
کــه قایــدی با باشــگاه اســتقالل در 
تمدیــد  عنــوان  بــه  ابتــدای فصــل 
قــرارداد امضــا کــرده، فقــط تاریــخ 
نشــده  قیــد  مبلــغ  آن  در  و  دارد 
اســت و بــه ایــن ترتیب آن قــرارداد 

هیچ ارزشی ندارد.

جدایی راحت#
طبــق قانــون فقــط قــراردادی دارای 
ارزش اســت کــه در آن بــه غیــر از 
تاریــخ، مبلــغ هم قید شــده باشــد 

قــرارداد  خصــوص  در  ظاهــراً  کــه 
قایــدی این طور نبوده اســت. یعنی 
ســتاره اســتقالل با این شــرایط در 
پایــان فصــل بــه راحتــی از این تیم 
جدا می شــود بــدون اینکه بخواهد 
مبلغی را پرداخت کند. این به این 
معناســت که خبــر تمدید قــرارداد 
باشــگاه اســتقالل با قایدی بیشتر 
یک خبر و تمدید قرارداد تبلیغاتی 
بوده تا یک تمدید قرارداد حرفه ای 

و درست.

طفره رفتن های زیرکانه#
شــرایط وقتــی جالــب می شــود کــه 
بدانیــد مدیــران اســتقالل در چند 
قایــدی  از  بار هــا  گذشــته  وقــت 
خواســتند به باشــگاه بیاید تا برای 
قــراردادش  تمدیــد  شــدن  قانونــی 
مبلغــی را در قــرارداد اضافه کند تا 
دیگر مشکلی وجود نداشته باشد، 
اما قایدی زیر بار این مسئله نرفته 
بــه  را  قــراردادش  نمی خواهــد  و 
صورت رسمی و قانونی تمدید کند 

بتوانــد  تــا 
پایــان  در 

فصل بدون هیچ 
مشکلی لژیونر شود.

بایــد دیــد در نهایــت در این 
اتفاقــی  مــورد عجیــب چــه 
قایــدی  آیــا  و  رخ می دهــد 
قــراردادش را بــه صــورت 
قانونــی تمدیــد می کنــد 
یا اینکــه در پایان فصل 
رایــگان  صــورت  بــه 
جــدا  اســتقالل  از 

می شــود. از یکــی 
از تیم هــای قطری 

بــه عنــوان مقصــد 
بعــدی قایــدی در 
صــورت جدایــی 
از اســتقالل یاد 

می شود.

ستاره آرژانتینی سلطان فوتبال برزیل را جا گذاشت

مسی در پله آخر رکورد گلزنی
امین غالم نژاد: پیروزی 3 بر صفر 
مقابــل وایادولیــد برای بارســا پیروزی 
مهمــی بــود. در ایــن بــازی لیونل مســی 
موفق شــد با زدن گل ســوم تیمش رکورد 
643گله پله که رکورد تاریخی گلزنی برای 

یک باشگاه بود را بشکند.
پلــه در دوران فوتبــال خــود بــا پیراهــن 
ســانتوس برزیل برای ایــن تیم 643 گل 
زده بود و رکورد تاریخی بیشترین گلزنی 
بــا پیراهــن یــک باشــگاه را در اختیــار 
داشــت. اما مســی در بازی قبلی بارسا 
مقابــل والنســیا بــا گلــی که زد خــود را 
به رکورد پله رســاند و سه شــنبه شــب 
بــا گلــی کــه در دقیقــه 6۵ وارد دروازه 
وایادولیــد کرد از رکورد پله عبور کرد تا 
ایــن رکورد تاریخــی را به نام خود ثبت 

کند.

ظهور یک پدیده جدید#
اما این بازی برای بارسا اهمیت دیگری 
هم داشت؛ همکاری درخشان »پدری« 
جــوان و مســی کــه نقطــه اوج آن گلزنی 
مســی و رکوردشکنی او بود. درحالی که 

آینده مســی در بارســلونا همچنان در هاله ای 
از ابهام قرار دارد، شکی نیست که درخشش 
پدری در هر بازی بارقه امید را در دل مدیران و 

هواداران بلوگرانا شعله ور می کند.
یکی از تصاویر نمادین مسابقه واکنش لیونل 
مسی پس از به ثمر رساندن گل تاریخی خود 
در این بازی و شکســتن رکورد پله بود. مســی 
که پاس گل پدری پدیده جوان بارسا را به گل 
تبدیــل کــرده بــود به تنهایی مشــغول شــادی 
بعد از گل نشد تا این افتخار را جشن بگیرد، 
بلکه بالفاصله برگشــت و با انگشت اشاره به 
ســمت پدری نشــانه رفت. پدیده جوانی که با 
یک پشــت پای اســتثنایی به مســی پاس گل 

داده بود.

درآغوش مسی#
لیونل مسی کاپیتان بلوگرانا پس از شکستن 
رکورد گلزنی پله، با انتشــار عکسی از خودش 
در صفحه شخصی اش در اینستاگرام، به این 
موضــوع واکنش نشــان داد. او نوشــت: وقتی 
فوتبال را شروع کردم، هیچ وقت فکر نمی کردم 
کــه بتوانــم رکوردی را بشــکنم و یــا حتی کمتر 
از آن چیــزی کــه امــروز بدســت آوردم... فقــط 

می توانم از همه کســانی که در این ســال ها به 
من کمک کردنــد از هم تیمی هایم، خانواده ام، 
دوســتانم و همــه کســانی کــه هــر روز از مــن 
حمایت می کنند تشکر کنم. شما را در آغوش 

می گیرم.

تبریک پله#
چنــد شــب پیــش و زمانــی کــه مســی بــا بــاز 
کــردن دروازه والنســیا توانســته بــود به رکورد 
پلــه برســد، ایــن اســطوره فوتبــال برزیــل نیــز 
بــا انتشــار پســتی در اینســتاگرام، بــه رکــورد 
مســی ادای احتــرام کــرده بــود. ایــن اســطوره 
برزیلــی خطــاب به لیونل مســی نوشــته بود: 
وقتــی قلــب شــما از عشــق ســرریز می شــود، 
تغییــر مســیر دشــوار اســت. مثل شــما، من 
می دانــم عشــق و عالقــه بــه هر روز پوشــیدن 
پیراهــن یــک تیم، چگونه اســت. مثل شــما، 
من می دانم که هیچ چیزی بهتر از احساسی 
کــه در خانه خودمان داریم، وجود ندارد. پله 
در ادامه نوشــته بود: لیونل، به خاطر ســابقه 
تاریخــی ات تبریــک می گویــم. امــا مهم تــر از 
همــه، به خاطــر زندگی زیبای تو در بارســلونا 
به تو تبریک می گویم. متأسفانه دیگر عالقه 

بــه یــک باشــگاه برای یــک مــدت طوالنی، در 
فوتبال کمیاب خواهد بود. من شما را بسیار 

تحسین می کنم، لئو مسی.

کومان: مسی در بارسا خوشحال #
است

در پایان بازی رونالد کومان ســرمربی بارسا که 
از پیروزی تیمش خوشــحال بود، به ســتایش 
از مســی پرداخت و گفت ســتاره آرژانتینی از 
شــرایط خــود در ایــن تیــم راضی و خوشــحال 

است.
کومــان بــه خبرنگاران گفت: »من بارها این را 
گفته ام که لیونل مســی را راضی و خوشحال 
می بینــم. او بــا خالقیتــش بــرای مــا اهمیــت 
خیلــی زیــادی دارد. وقتــی بازیکنــان خوبــی 
در کنــار لئــو قــرار می گیرنــد، این را بــه خوبی 

می شود دید«.
سرمربی بارسا در ادامه گفت: »ما در این بازی 
بــرای بهبــود شــرایط دفاعی و بهبــود عملکرد 
تیــم در جناحیــن تغییراتــی به وجــود آوردیــم. 
در این بازی شــاهد عملکــرد خیلی خوب تیم 
بودیــم و تمرکز باالیی داشــتیم و همین باعث 

شد فرصت های گلزنی زیادی خلق کنیم«.

مهاجم ســابق اســتقالل که روزهــای خوبی را در این باشــگاه 
پشــت ســر نگذاشــت و البته با قیمت گزافی از ذوب آهن به 
استقالل آمده بود نسبت به مذاکرات اخیرش با استقاللی ها 
و شــایعه پیشــنهاد 4 میلیاردیش به مدیران این تیم واکنش 
نشان داده و در اینستاگرامش این پیشنهاد را تکذیب کرده 
و اعــالم نمــوده که مذاکراتی انجام شــده امــا چنین مبلغی را 
پیشنهاد نداده است. او در این پست از دروغگوها به شدت 

انتقاد و همه چیز را به خدا واگذار کرده است

کاپیتان پرسپولیس برای رسن سنگ تمام گذاشته و در پستی درباره 
جدایــی ایــن بازیکــن نوشــته اســت: »دل ما بــرای تو و همــه روزهای 
خوبی که با هم داشــتیم تنگ می شــود.زمان خداحافظی؛ خاطرات 
زیــادی از تــو بــه ذهنــم آمد، خاطراتی کــه جز خوبی، چیــز دیگری را 
برایــم تداعی نکرد. خوشــحالم که جایگاه خوبــی در قلب هواداران و 
همه خانواده پرســپولیس بدســت آوردی که باعث می شــود سال ها 
و تا همیشــه به یادت باشــیم.به امید روزی که دوباره دســت تقدیر، 

مسیری فراهم کند که راهمان یکی باشد«.

سیدجالل حسینیمرتضی تبریزی
بیرانوند که در آنتورپ آن گونه که انتظار می رفت نتوانســت برای 
خــودش جــای ثابتــی درون دروازه پیــدا کنــد و بعد از درخشــش 
مقابــل تاتنهــام با ســرمربی تیمش دچار مشــکالت علنی شــده 
اســت در اســتوری نوشته است: »دیر یا زودش مهم نیست من 
هرکاری می کنم تا خواســته هایم تبدیل شــوند به داشــته هایم« 
او در حالــی ایــن جملــه انگیزشــی را منتشــر کرده که اگر شــایعه 
پیوستن ویلموتس به انتورپ جدی باشد او شانس بزرگی را برای 

فیکس شدن بدست آورده است.

پس از شکست عجیب 3 بر صفر یووه مقابل فیورنتینا رونالدو با 
انتشار پستی قول داد که این نتیجه جبران خواهد شد.»عملکرد 
و نتیجــه ای دور از انتظاربدســت آوردیــم. امــا ایــن هیچ بهانه ای 
نیســت. مــا می دانیــم کــه باید بیشــتر تالش و بهتر بــازی کنیم . 
ما یوونتوس هســتیم! و ما به ســادگی نمی توانیم چیزی کمتر از 
برتری در زمین را بپذیریم! امیدوارم این توقف کوتاه مدت بتواند 
به ما کمک کند تا قوی تر و متحدتر از همیشه برگردیم و یک بار 

دیگر با تیفوسی های خود جشن بگیریم.

رونالدوبیرانوند

با قرارداد غیرقانونی ابتدای فصل 

ساز لژیونر شدن قایدی کوک است

ضد  حمله

 گل عبدی 
بهترین گل فینال لیگ قهرمانان آسیا شد

گل مهاجم پرسپولیس در رقابت با پنالتی مهاجم برزیلی اولسان 
هیوندای، بهترین گل فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ لقب گرفت. 
با پایان فرصت شرکت در نظرسنجی انتخاب بهترین گل فینال 
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰، گل مهدی عبدی با کسب ۹6 درصد 
آرای مخاطبــان به عنــوان بهترین گل این مســابقه انتخاب شــد. 
رقیب مهدی عبدی در این نظرسنجی، گل دوم اولسان هیوندای 

توسط جونیور نگرائو بود که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.

 آزمون در رده دوم 
بهترین بازیکنان ماه زنیت

ســه بازیکن برتر زنیت ســن پترزبورگ در آخرین ماه ســال ۲۰۲۰ 
معرفــی شــدند. بــه نقــل از ســرویس رســانه ای باشــگاه زنیــت 
سن پترزبورگ، بر اساس نتیجه نظرسنجی با مشارکت مستقیم 
هــواداران آلکســی ســوتورمین بــا کســب آرای ۲۲.6۱ درصدی به 
عنــوان بهتریــن بازیکــن زنیــت در مــاه دســامبر ۲۰۲۰ انتخــاب 
شد.سردار آزمون )۲۱.8۵ درصد( و آرتم جیوبا )۱8.3 درصد( در 

رده های دوم و سوم بهترین بازیکن ماه دسامبر جای گرفتند.

زاهدی بهترین بازیکن دونتسک شد
بــه نقل از ســایت رســمی باشــگاه المپیــک دونتســک اوکراین، 
شهاب زاهدی عنوان بهترین بازیکن ماه را در این تیم با نمایش 
درخشانش در لیگ برتر اوکراین بدست آورد. این مهاجم ایرانی 
هیچ شانسی برای دیگر رقبایش در کسب عنوان بهترین بازیکن 
المپیک دونتسک در ماه دسامبر ۲۰۲۰ باقی نگذاشت. شهاب 
زاهدی با زدن هشت گل در ۱۱ بازی آقای گل نیم فصل لیگ برتر 

اوکراین ۲۱- ۲۰۲۰ شد.

 تالش پرسپولیس 
برای رساندن آل کثیر به دربی

بر اســاس حکم کمیته انضباطی AFC، عیســی آل کثیر 6 ماه از 
هرگونه فعالیت فوتبالی محروم است و نمی تواند تیمش را همراهی 
کند و طبق این حکم محرومیت این بازیکن تا ٢ آوریل )١٣ فروردین 
۱4۰۰( برقرار اســت. در همین حال باشــگاه پرســپولیس پرونده ای 
در CAS بــاز کــرده تا با ارائه لوایحی بتواند حکم کمیته انضباطی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را نقض کند. با اینکه دادگاه عالی ورزش 
پیش از دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا دستور موقت منع اجرای 
حکم را صادر نکرد، اما پرسپولیسی ها امیدوار هستند که به زودی 
حکم رفع محرومیت این بازیکن را از سوی CAS دریافت کنند تا 

عیسی آل کثیر بتواند برای تیمشان در دربی به میدان برود.

مخالفت سازمان لیگ با درخواست 
پرسپولیس 

سازمان لیگ فوتبال ایران با درخواست باشگاه پرسپولیس مبنی 
بر تعویق زمان برگزاری بازی با ذوب آهن اصفهان مخالفت کرد.

مدیــران باشــگاه پرســپولیس منتظــر اعــالم دالیــل لغو بــازی دو 
تیــم قبــل از فینــال لیــگ قهرمانان آســیا بودنــد که بــا این حال 
مسئوالن برگزاری رقابت های لیگ برتر بیستم مخالفت خود را با 
درخواست سرخ ها اعالم کرده اند و حاضر به تعویق دوباره زمان 
برگــزاری بــازی پرســپولیس و ذوب آهن نیســتند. بنابراین دیدار 
معوقه پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان از هفته ششم لیگ برتر 
ایران دهم دی ماه سال جاری در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

 درخشش قدوس 
در  یک چهارم نهایی جام اتحادیه 

در چارچــوب مرحلــه یک چهــارم نهایی جــام اتحادیه انگلیس، 
برنتفورد به مصاف نیوکاســل رفت و توانســت با نتیجه یک بر 
صفر به پیروزی دســت پیدا کند. ســامان قدوس، ۹۰ دقیقه در 
ترکیب برنتفورد قرار گرفت و توانست یک بار تیر را به لرزه درآورد 
و نمره خوبی از سوی سایت هواسکورد بدست آورد. طبق گزارش 
سایت آماری هواسکورد، قدوس نمره ۷.3 را بدست آورد و جزو 

بازیکنان برتر برنتفورد لقب گرفت.

 رقم دقیق طلب استراماچونی 
از استقالل اعالم شد

گفته می شود استراماچونی بر اساس ادعایی که مطرح کرده یک 
میلیون و 68۰ هزار یورو از استقالل طلب دارد اما رأیی که فیفا 
صــادر کــرده عــددی کمتــر از یک میلیــون 3۰۰ هزار یورو اســت. 
در زمانی که این رأی از ســوی فیفا صادر شــد از  ســوی باشــگاه 

استقالل به خوبی دفاعیات الزم صورت نگرفت. 

چراغ سبز ماشین سازی به استقالل 
علی ثابت قدم معاون حقوقی باشــگاه ماشــین ســازی گفت: در 
مورد پرونده بابک مرادی باشگاه یک نماینده ویژه تعیین کرده که 
مذاکرات باشگاه استقالل را پیگیری می کند و ما منتظر گزارش 
او هســتیم.  وی در مــورد اینکــه دو طــرف در ایــن پرونــده دچــار 
اختالف نظر هستند و کمیته وضعیت نیز مبلغی را برای توافق 
آن ها اعالم کرده، اظهار کرد: مبنای ما حداقل مبلغی اســت که 
کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال اعالم کرده است. با این حال 
استقالل یک مبلغ پیشنهاد داده و ما هم یک مبلغ را پیشنهاد 
دادیــم. مــن از جزئیات مبالغ اطالع ندارم و در این مورد نماینده 
ویژه باشــگاه باید گزارش های خودش را ارائه بدهد. بابک مرادی 
فســخ یکطرفه کرده و اگر توافق کنیم و رضایت بدهیم می تواند 
برای محرومیتش تخفیف بگیرد و بخشیده شود.  اگر رضایت 
باشــگاه ماشــین سازی جلب شــود، چرا که نه، توافق می کنیم و 

رضایت نامه می دهیم.

یادداشت

منهای فوتبال

 شبیخون مدیران
 به بیت المال در فینال آسیا

شکســت پرســپولیس در فینال لیگ قهرمانان آســیا را فقط 
نباید از لحاظ فنی مورد بررسی قرار داد. همیشه عواملی غیر 
از مســائل فنی هم می تواند موجب ناکامی ها باشــد و شــاید 
تلخ باشد که بگوییم در فوتبال ایران از حوادث و اتفاقات هرگز 
درسی گرفته نمی شود و رفتارهای مضر مثل یک دور باطل، 
از تیمی به تیم دیگر و از مدیری به مدیر دیگر منتقل می شود؛ 
بدون اینکه کســی از گذشــتگان درس عبرتی بگیرد.اصرار به 
برخی روش های مدیریتی منســوخ شــده، یکی از عوامل مهم 
در ناکامی تیم های ایرانی اســت. پرســپولیس هم در این دور 
تسلســل باطل گیر افتاده اســت. رفتارهای عوام پسندانه که 
اتفاقاً این روزها دیگر بازار داغی ندارد، همچنان بر این باشگاه 
ســایه دارد. لشکرکشــی هیئــت مدیــره بــه قطر و قــرار گرفتن 
آن ها در کنار اعضای تیم، یکی از همان رفتارهای نخ نماست. 
تجربــه در فوتبــال ایــران ثابت کرده، هر چه مســابقه ای بیش 
از حــد بــزرگ جلوه داده می شــود و اطرافیــان به اهمیت آن با 
همین رفت و آمدها اضافه کرده اند، تیم به جای موفقیت راه 
معکوسی در پیش می گیرد. ضمن اینکه حتی اگر پرسپولیس 
هم قهرمان آســیا می شــد، این نقد بر مدیران سرخپوش وارد 
بود که چرا باید برای برگزاری یک مسابقه این چنین با نفرات 

اضافه وارد کشور برگزاری مسابقه شوند؟
هــر چــه در فوتبــال دنیــا جســت وجو می کنیــم، کمتــر چنین 
چیزهایی را شــاهد هســتیم. مدیران باشگاه های صاحب نام 
دنیا روز مسابقه در ورزشگاه حاضر می شوند و از رفتن داخل 
رختکن یا سر تمرین و عکس هایی که بوی نمایش بدهد هم 
خبری نیست، اما متأسفانه در فوتبال ایران به طرز عجیبی به 
چنین رفتارهایی اصرار می شود. خیلی از مدیران وارد این فضا 

شده و با همین حرکات خود را قربانی می کنند.
سؤالی که شاید باید وزارت ورزش هم به آن ورود کند این است 
که لزوم حضور اعضای هیئت مدیره و هیئت همراهشان در 

دوحه چه بود؟
آیــا حضــور مدیــران پرســپولیس و همراهانــی که در ایــن اردو 
بودند، هزینه نداشته؟ آیا بهتر نبود این هزینه ها صرف امور 
دیگــری می شــد؟ کاش روزی مدیریــت در فوتبــال بــه مرزی از 
پختگــی برســد کــه برای برگــزاری یــک فینال یا یک مســابقه 
حســاس، این طور به دنبال لشکرکشــی نباشــیم و همه چیز 

را فوتبالی جلو ببریم.

 4 کرونای مثبت 
پیش از استارت تیم های ملی کشتی

آزمایش کرونای چهار نفر از کشــتی گیران و کادرفنی تیم های 
ملی کشتی آزاد و فرنگی مثبت شد.

طبــق اعــالم فدراســیون کشــتی بعــد از انجــام تســت کرونا از 
اعضای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی پیش از شروع اردو، 

چهار تست مثبت اعالم شده است.
در کشــتی فرنگــی حبیــب هللا اخالقــی مربــی ایــن تیــم و در 
کشــتی آزاد ســجاد غالمی )86 کیلوگرم( و امیرمحمد یزدانی 
)6۵ کیلوگرم( کشــتی گیران و ســجاد امیری ماســاژور این تیم 
آزمایــش کرونایشــان مثبــت شــده و پیگیر رونــد درمانی خود 
هســتند. البتــه امیرمحمد یزدانــی که از حــدود ۱۰ روز قبل با 
تست مثبت کرونا مواجه شده بود و به همین دلیل حضور در 
مسابقات جام جهانی انفرادی صربستان را هم از دست داد. 

او همچنان باید دوران قرنطینه را طی کند.

ملی پوشان کوراش به اردو می روند
دور جدیــد تمرینــات تیم ملی برای حضور در بازی های داخل 

سالن آسیا از ۱3 دی ماه آغاز می شود.
انجمن کوراش پس از دریافت مجوز تشکیل اردوی آماده سازی 
تیم ملی، نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور ۱3۹8 و 
چهار مدال آور مسابقات ۲۰۱۹ را به این اردو که تا ۲۵ دی ماه 

به طول خواهد انجامید دعوت کرده است.
طبــق برنامــه در روز نخســت دعــوت شــدگان بــه اردو تســت 
کرونا خواهند داد و پس از قرنطینه و رسیدن پاسخ تست ها 
در رقابت هــای درون اردویــی شــرکت می کننــد و در نهایت ۱۵ 
ورزشکار در اردو باقی خواهند ماند.نفرات باقیمانده دو هفته 
زیر نظر رضا مهنان به عنوان سرمربی، محمد حسن مجلسی 
و قنبرعلی قنبری به عنوان مربیان تمرینات آماده سازی خود 
را پیگیری می کنند. انجمن کوراش با هدف انتخاب بهترین ها 
در صــورت بهبــودی شــرایط کرونا اوایل اســفندماه یــک دوره 

مسابقات مدعیان تیم ملی نیز برگزار خواهد شد.

انتقال لژیونر واترپلو ایران به لیگ اسلواکی
لژیونر واترپلو ایران بعد از قهرمانی در لیگ پرتغال، برای فصل 

پیش رو با تیم المپیا در اسلواکی قرارداد امضا کرد. 
علــی عســگری، لژیونــر واترپلــو ایــران کــه فصــل پیــش با تیم 
ویتوریو گیمارش پرتغال قهرمان لیگ برتر این کشور شده بود، 
این فصل در شهر کوشیتسه برای تیم المپیا بازی خواهد کرد. 
این تیم قدیمی با جذب علی عسگری و نفراتی از صربستان 
و مجارستان به دنبال جایگاهی خوب در لیگ برتر اسلواکی و 

حضور در جام باشگاه های اروپاست.
بدیــن ترتیــب چالــش جدیــد لژیونــر ایرانــی پــس از اســپانیا، 
صربستان و پرتغال همچنان در  اروپاست و علی عسگری این 
فصل برای تیم المپیا در لیگ برتر اسلواکی بازی خواهد کرد.

ایــن بازیکــن بــا تجربه اهــل آمل مازنــدران پیشــنهادی هم از 
تیم آنتورپ بلژیک داشت، اما تصمیم گرفت تا به تیم جوان 
المپیا بپیوندد که روی سوابق زیاد عسگری برای درخشش در 

لیگ اسلواکی حساب ویژه ای باز کرده است.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

امیدواری برای حضور خبرنگاران و اهالی رسانه

 52 فیلم متقاضی حضور 
در جشنواره فیلم فجر 

دبیر ســی و نهمین جشــنواره 
جدیدتریــن  بــه  فجــر  فیلــم 
جزئیات حضور فیلمسازان در 

این رویداد اشاره کرد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنگاران 
ســیدمحمدمهدی  جــوان، 

طباطبایی نژاد؛ دبیر سی و نهمین جشنواره فیلم فجر، درباره اضافه 
شــدن فیلم هــای واجــد شــرایط بــرای حضــور در این رویــداد، گفت: 
تعداد فیلم ها به ۵۲ عنوان رسیده است. وی در پاسخ به این پرسش 
کــه بــا توجه به بهبود شــرایط کرونــا در روزهای اخیر آیــا امکان دارد 
خبرنگاران و اهالی رســانه نیز در جشــنواره حضور داشــته باشــند، 
عنوان کرد: امیدواریم؛ ولی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. گفتنی 
است برگزاری جشنواره فیلم فجر به علت شیوع ویروس کرونا مانند 
سال های گذشته حالت طبیعی خود را طی نمی کند و کامالً تحت 
تأثیر آن قرار گرفته است. فعالً، اولویت نمایش فیلم ها برای هیئت 
داوران است؛ در قدم بعدی و در صورت بهبود شرایط کرونایی برای 
اهالــی رســانه و ســینماگران و در نهایــت بــرای مردم هــم این امکان 
فراهم خواهد شــد. باید دید جشــنواره امســال با همان اولویت اول 
یعنی فقط حضور هیئت داوران پیش می رود یا اهالی رسانه و مردم 

هم امکان حضور در آن را خواهند داشت؟

 »دادستان« مسعود ده نمکی 
در مراحل پایانی

مســعود ده نمکــی در صفحــه 
نزدیــک  از  خــود  اینســتای 
شدن به مراحل پایانی سریال 

»دادستان« خبر داد. 
پســتی  در  کارگــردان  ایــن 
نوشــت: گام بــه گام به مراحل 

پایانــی مرحلــه پس تولید کار نزدیک می شــویم امیــد آنکه زحمات 
طاقت فرسای همکاران نتیجه مورد پسند خدا و شما را داشته باشد.
در خالصه داســتان این ســریال آمده است: »دادستان یک سریال 

تخیلی است و مربوط به هیچ دولتی نمی شود!«. 
»دادســتان« به کارگردانی مســعود ده نمکی و تهیه کنندگی محمد 
خزاعی محصول مرکز ســیمافیلم است. محمد کاسبی، سیدجواد 
هاشــمی، هومــن برق نــورد، بــرزو ارجمنــد، علــی ســلیمانی، بهنوش 
بختیاری، سحر قریشی، علیرضا استادی، کاوه سماک باشی، اصغر 
نقی زاده، هلیا امامی و... از جمله بازیگران سریال دادستان هستند.

»سرباز« نیازی به چهره ها ندارد
حســین پارســایی که بــه زودی 
دربــاره  را  »ســرباز«  نمایــش 
ســردار ســلیمانی روی صحنــه 
موضــوع  می گویــد:  می بــرد، 
ایــن  در  اصلــی  شــخصیت  و 
قــدری  بــه  نمایشــی  مســتند 

جــذاب و حائــز اهمیت اســت که نیازی به حضــور چهره ها نبود. در 
واقع همه ما وام دار چهره برتری هســتیم که هســته مرکزی نمایش 
را شــکل می دهــد. او کــه نمایــش »ســرباز« را از 1۲ دی مــاه در تــاالر 
وحدت روی صحنه می برد، در گفت وگو با ایسنا ادامه می دهد: نوع 
روایت من در این نمایش بســیار متفاوت اســت، به همان اندازه که 
شخصیت قصه ما و این سردار عالی مقام به عنوان شخصیتی ملی، 

فراجناحی و با تأثیرات فرهنگی در میان مردم مطرح است.
پارسایی که این نمایش را با متنی از خودش اجرا می کند، می افزاید: 
مستند نمایش »سرباز« بر آن است تا سیره، روش و منش شهید 
خوشبخت، حاج قاسم سلیمانی را با تکیه بر روایت های مستند، آن 

گونه که خودش بود و خودش می پسندید، به صحنه آورد.
او دربــاره حضــور تماشــاگران معدود در تاالر وحــدت و اجرای آنالین 
همزمــان ایــن نمایش توضیــح می دهد: عالوه بر پخــش آنالین، اجرا 
با تعداد معدود تماشاگران تابع دستورالعمل های ستاد ملی مقابله 

با کروناست. 

معرفی دانشمندان ایرانی با انیمیشن
انیمیشن »ستارگان ایرانی« با 
معرفــی دانشــمندان ایرانی که 
مهجور واقع شــده اند، ساخته 

و پخش می شود.
به گزارش ایسنا، این مجموعه 
بــه تهیه کنندگــی و کارگردانی 

حســن ســلطانی در 1۳ قســمت 1۵ دقیقه ای و با تکنیک تلفیقی 
ســاخته شــده اســت کــه معرفــی دو دانشــمند در دو قســمت 1۵ 
دقیقه ای شکل گرفته و سایر دانشمندان هر کدام در یک قسمت 
1۵ دقیقه ای معرفی خواهند شد. »ستارگان ایرانی« می کوشد این 
دانشمندان را به مخاطبان رده سنی نوجوان و جوان معرفی کند. 
دانشمندانی که با اختراعات خود بر علم جهانی بسیار تأثیرگذار 
واقع شــده اند. این انیمیشــن به زندگی و اختراعات دانشــمندانی 
که در حدود قرن هشــتم هجری می زیســته اند می پردازد و بیشتر 
دربــاره زندگی نامــه دانشــمندانی اســت کــه ناشــناس مانده اند اما 
دســتاوردهای بســیاری بــرای ســرزمین ایــران بر جای گذاشــته اند. 
برخــی از افــراد نیــز از دســتاوردهای ایــن دانشــمندان در خــارج از 
کشــور، بدون قید هیچ گونه نامی از آن ها اســتفاده کرده و آن را به 

نام خود و کشورشان زده اند.
انیمیشــن »ستارگان ایرانی« پنجشنبه و جمعه ها ساعت 1۹:۰۰ از 

شبکه نهال روی آنتن می رود.

روایتی مستند از یک جدایی#
پــر شــود« روایتــی  فیلــم »جاهــای خالــی 
مســتند از یــک جدایــی اســت. ملینا پس 
از جدایــی پدر و مــادرش در خانه پدربزرگ 
و مادربزرگــش زندگــی می کنــد. والدیــن او 
هــر دو دوبــاره ازدواج کرده انــد و هیــچ کدام 
شــرایط نگهــداری از دختر 1۰ ساله شــان را 
ندارنــد امــا ملینا در تالش اســت شــرایطی 
ترتیب دهد تا بتواند با مادرش زندگی کند. 
»عطیه زارع آرندی« تهیه کننده و کارگردان 
اثر که خاله ملینا اســت، قصه یک جدایی 
را روایت می کند که برای خواهرزاده اش رخ 
داده اســت. آدم هــای این مســتند به دلیل 
نزدیکــی و بی تعارفی که با فیلمســاز دارند، 
تصویــری واقعــی از خودشــان را روبــه روی 
دوربیــن نمایان می کنند و به معنای واقعی 
اشــک ها،  هســتند.  »خودشــان«  کلمــه 
آدم هــای  امیدهــای  و  بیم هــا  لبخندهــا، 
یــک زندگــی در قــاب دوربین فیلمســاز جا 
می گیــرد. فیلــم »جاهــای خالــی پر شــود« 
توقعــات مخاطــب را از تماشــای یــک فیلم 
واقعــی  روایــت  بــرآورده می کنــد،  مســتند 
بحــران درونــی یــک کــودک که فیلمســاز از 
نزدیــک بــا آن روبــه رو شــده و تــالش کــرده 
کــه ایــن تجربه شــخصی را بــا مخاطبانش 
بــه اشــتراک بگــذارد و در شــکل روایــت از 

الگوهای ثابت و تکراری پرهیز کند. 

تصاویری کمتر دیده شده از #
لطف و قهر طبیعت

قصه سیل هم که اتفاقی تراژیک و جانکاه 
در همــه جــای جهــان اســت، ظرفیت هــای 
فیلــم  دارد.  روایــت  بــرای  دراماتیکــی 
»رش او« هــم ماجــرای ســیل فروردیــن ۹۸ 
لرســتان کــه رود کشــکان طغیــان می کند و 
حیــات را از اهالی آنجا می گیرد، با قصه ای 
مرکزی تعریف می کند. در این فیلم، جوان 
و  می بــرد  آب  را  جــوادی  طایفــه  محبــوب 
پدرش سرگشته  ردی از اوست و مسیر آب 

را می گردد. 
همســر جوانش نیــز داغدار اســت و توالی 
اتفاق هــای بــد ایــن بــاور را در او بــه وجــود 
آورده کــه بدیمــن اســت. روابــط پیچیــده و 
لحظــات عاطفــِی خانوادگــی بــا تصاویــری 
کمتــر دیــده شــده از لطــف و قهــر طبیعت 
بــا جغرافیای ســخت لرســتان همراه شــده 
را  مســتند  فیلــم  ایــن  اصلــی  محتــوای  و 
رقــم می زنــد در نهایت اما هــر کس زندگی 
خــودش را دارد تــا ســیاهی ســیل را از ســر 

بگذراند.
فیلــم »ناگهانگی« ســاخته علــی نیکبخت 
نیــز از منظــری متفــاوت بــه ماجرای ســیل 
بلوچســتان پرداخته و مســئله »توریســت 
بحــران« را مورد نقد قرار داده اســت. فیلم 
»وایــو« هــم بــا تصاویــر و قاب هایــی زیبــا و 
چشــمنواز، حادثه زشت سیل در گمیشان 

را نشان می دهد. 

ثبت مقاومت با دوربین مستند#
داغ جنگ در ســوریه همچنان بر پیشــانی 
قابــل  بخــش  می کنــد.  تازگــی  خاورمیانــه 
جشــنواره  امســال  فیلم هــای  از  توجهــی 
بــه  هــم ارتبــاط مســتقیم و غیرمســتقیم 
مســئله جنــگ در ســوریه داشــت. فیلــم 
»هجــده هــزار پــا« قصــه احمــد ۲۵ ســاله 
اهــل ســوریه را روایــت می کند که در تالش 
اســت بــرای خانــواده خــود و بقیــه مــردم 
شــهرش در فوعه کــه در محاصره نیروهای 
 تکفیری اســت از راه آسمان آذوقه و کمک 

ارسال کند. 
فیلــم »چشــم ایرانــی« هــم به نوعــی ثبت 
لحظــات مختلــف زندگــی در کنــار جنــگ 

اســت که از نگاه یک عکاس جنگ روایت 
می شود. این فیلم شامل ۶ سفر به سوریه 
و چهــار ســفر بــه عــراق اســت کــه توســط 
حســن قائــدی از ســال ۹۲ تــا تقریبــاً پایان 

جنگ انجام شده است. 
»چشــم  ایرانــی« مــا را بــا خود بــه لحظاتی 
می بــرد کــه شــاید در هیــچ فرصــت دیگری 
نتوانیم مثل حسن قائدی به این دست از 
ســوژه ها تا این حد نزدیک شــویم؛ لحظات 

زندگی آدم ها در جنگ. 
نمونه هــای  از  هــم  نــدارد«  دریــا  »حلــب 
مــی رود  شــمار  بــه  تکنفــره  مستندســازی 
کــه کارگــردان پنــج مــاه پــس از آزادســازی 
شــهر حلــب، در ســفری کــه بــه ایــن شــهر 

داشــته قصه و رؤیاهای ۹ زن و مرد ســاکن 
حلــب را روایــت کــرده اســت. شــهر حلــب 
 در زمــان جنــگ ســوریه با داعــش دو نیمه 

شده بود. 
یــک نیمــه کامــالً ســالم و یــک نیمــه کامالً 
ویــران و مســتند »حلــب دریا نــدارد« جزو 
نخســتین مســتندهایی اســت کــه پــس از 
ایــن شــهر از دســت نیروهــای  آزادســازی 
داعــش در نیمــه ویــران حلــب کــه بافــت 
تاریخــی و قدیمــی شــهر در آن قــرار دارد 

تصویربرداری شده است.

پنجره ای به تاریخ معاصر ایران#
تاریــخ معاصــر ایــران از موضوعــات جذاب 

بــرای تولیــد مســتند بــه ویــژه مســتندهای 
از  یکــی  بتــوان  شــاید  اســت.  آرشــیوی 
از  ایــن دوره  در  توجــه  قابــل  مســتندهای 
جشــنواره را »کودتــای ۵۳« دانســت. تقی 
امیرانــی، مستندســاز ایرانی حیــن تحقیق 
برای ساخت فیلم مستندی درباره کودتای 
اســنادی دســت  و  مــدارک  بــه  مــرداد   ۲۸
یافتــه کــه دهه هــا از چشــم عمــوم مــردم و 
اغلب تاریخ نویســان این حــوزه پنهان بوده 
زوایــای  از  بســیاری  کــه  اســنادی  اســت. 
تاریــک تاریــخ ۶۷ ســاله ایــن رویــداد را نیز 
روشــن کــرده اســت. کودتــای ۵۳ محصول 
1۰ ســال کاویدن اســناد محرمانه و پیگیری 
جزئیــات  درک  بــرای  شــواهد  مصرانــه 
اعتبــار،  ایــن  بــه  حیرت انگیــز کودتاســت. 
فیلم روایتی از کودتای ۲۸ مرداد به دســت 
 می دهــد کــه تاکنون روی پرده ســینما دیده 

نشده است.
مستند »کمیته« هم روایتی از فعالیت های 
کمیته های انقالب اســالمی پس از پیروزی 
انقــالب دارد کــه بعدهــا در مســیر ادغام با 
ژاندارمری و شهربانی قرار می گیرد. در این 
مســتند با کســانی که موافق و مخالف این 
ادغــام بودنــد، گفت وگو می شــود و معایبی 
کــه کمیته هــای انقــالب اســالمی در اوایــل 
بودنــد  روبــه رو  آن  بــا  فعالیتشــان  مســیر 
را نقــد می کنــد. ایــن فیلــم کــه از تولیــدات 
خانه مســتند انقالب اســالمی است، سیر 
تحولــی کمیته هــای انقــالب اســالمی را از 
آغــاز تــا پایــان روایــت می کند امــا در پایان 
فیلــم مخاطب را بالتکلیــف باقی می گذارد 

که ادغام کمیته کار درستی بود یا نه. 
مستند »۲۲/۲۲« هم از مستندهای قابل 
تأمــل در ایــن دوره بــود کــه غیرمســتقیم 
بــه مســئله ســهم خواهان از ســفره انقالب 
اشاره دارد. این فیلم درباره گروهی ۲۲ نفره 
اســت کــه نوجوانی و رفاقتشــان بــا انقالب 
اســالمی گره خورده اســت. این مستند که 
توســط روایــت فتــح ســاخته شــده، دربــاره 
یــک گروه نوجوان ۲۲ نفره انقالبی در بندر 
گــز اســت کــه از همــان نخســتین روزهــای 
شــکل گیری انقــالب بــه شــکل منســجم و 
خودجــوش در کنــار هــم قــرار گرفتــه و در 
دل فعالیت هــای انقالبــی بــه خوبــی خــود 
را نشــان می دهنــد. فیلم نگاهــی به چرایی 
ایــن حضــور مؤثــر از آغــاز انقــالب تاکنــون 
دارد. بســیاری از آدم هــای گــروه ۲۲ نفــره 
شــهید شده اند و آن هایی هم که مانده اند، 
 یــاد گذشــته ها آن هــا را ســر پــا نگه داشــته 

است. 
فیلــم در کنــار روایت ماجــرای آدم های این 
تاریــخ  بــه  نگاهــی  و سرنوشتشــان،  گــروه 
و  دارد  بنــدر  ایــن  در  اســالمی  انقــالب 
می کوشــد گوشــه ای از ماجراهایــی کــه در 
دوران انقــالب و دوران هشــت ســال دفــاع 
مقــدس در ایــن شــهر اتفاق افتــاده را بازگو 

کند.

گفت وگوی قدس با کارگردان مستند »هجده هزار پا« 

قصه روزهای تلخ سوریه فارغ از نگاه سیاسی
صبــا کریمــی: نامــزد بهتریــن کارگردانــی چهاردهمین 
جشــنواره »ســینماحقیقت« می گوید: چهار ســال از 
وقتمان را برای ساخت مستندی گذاشتیم تا روایتی از 
ســوریه بدهیم که هیچ خط کشــی سیاسی و جناحی 
در آن وجــود نداشــته باشــد و خوشــبختانه قشــرهای 
مختلف که ممکن اســت به لحاظ اعتقادات سیاســی 
از یکدیگر خیلی فاصله داشــته باشــند از فیلم بسیار 

لذت بردند.
بــه  پــا«  هــزار  »هجــده  مســتند  قــدس  گــزارش  بــه 
شــامحمدی  مهــدی  تهیه کنندگــی  و  کارگردانــی 
محصــول مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربی 
و با مشــارکت مؤسســه روایت فتح تولید شــده است.

ایــن فیلم، منتخب بخش مســابقه ملی مســتندهای 
بلنــد و جایــزه شــهید آوینــی چهاردهمیــن جشــنواره 
»ســینماحقیقت« اســت و در بخش ملی موفق شــد 
نامــزد بخش هــای مختلفی اعــم از بهتریــن کارگردانی 
فیلم  مســتند بلند، بهترین موســیقی و بهترین فیلم 
شود و رتبه دوم بهترین فیلم از نگاه مخاطب را تاکنون 
به خود اختصاص داده است. در ادامه گفت وگوی ما 

با کارگردان و تهیه کننده این اثر را می خوانید.
ایــده  دربــاره  شــامحمدی 
شکل گیری ساخت این مستند 
عنوان کرد: داستان این مستند 
واقعــی و مطلقــاً هیــچ دخــل و 
تصرفــی در آن صــورت نگرفتــه 
است. ماجرا از سال ۹۶ آغاز شد 
و آن زمــان امکانــی بــه وجود آمد که بتوانم در ســوریه 
حضور داشته باشم و از پیش می دانستم که دو شهر 
شیعه نشــین در اســتان ادلب در محاصره بودند و من 
اخبــاری دربــاره آن شــنیده بــودم و می دانســتم کــه از 
طریق بارریزی هوایی حیات دارند و غذا، سوخت، دارو 

و... را با هواپیما برای آن ها می فرستند.

داستان این مستند واقعی است#
وی در ادامه افزود: این موضوع موجب شــد که وقتی 
به ســوریه رســیدم این ســوژه را پیگیری کنم و متوجه 

شــدم بارریزی هوایی داســتان بسیار پیچیده و بسیار 
شــنیدنی دارد. حاال باید یک نخ تســبیح بــرای روایت 
قصه آن ها پیدا می کردیم که با حضور یکی از اهالی به 
نام احمد شیخ این اتفاق افتاد و به بهانه قصه زندگی 
احمد شــیخ، داســتان فوعه را می شنویم و همزمان در 
جریان موضوع بارریزی های هوایی هم قرار می گیریم.

وی ادامــه داد: ایــن مســتند یــک کار بســیار پیچیده، 
عجیب و هیجان انگیز بود. مردم این دو شهر پنج سال 
در محاصــره بودنــد و در ایــن بین گاهــی پیش می آمد 
کــه تعــدادی از آن هــا بــا تبادل اســیران از شــهر بیرون 
بیاینــد. کســانی کــه از محاصــره بیرون می آمدنــد و از 
کودکــی در ایــن شــرایط بودند به طور مثــال پیش از ۷ 
یــا ۹ سالگیشــان را بــه خاطــر نمی آوردنــد و همه آن ها 
پوکی اســتخوان داشــتند و حتی نمی دانستند پرتقال 
چیســت و در عمرشــان شــکالت ندیــده بودنــد و ایــن 

بسیار اتفاق عجیبی در عصر حاضر است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســاخت ایــن مســتند از 
منابع آرشــیوی هم اســتفاده کرده، گفت: در این کار 

از آرشــیو هــم اســتفاده شــده و کار خاصــی که انجام 
شــد این بود که به جز اینکه خودمان تصاویر هوایی 
موقــع بارریزی هــا بیــن مردمــی که بیــرون از محاصره 
فیلمبــردار  یــک  توانســتیم  می گرفتیــم،  را  هســتند 
داخــل محاصــره پیــدا کنیم کــه از راه دور بــه گروه ما 
ملحــق شــد و تصاویــری کــه نیــاز داشــتیم را بــرای ما 
ضبــط و ارســال می کــرد کــه البتــه آن هــم در شــرایط 
بســیار ســختی اتفــاق می افتاد و بــا اینترنت ضعیف 
ســاعت ها طول می کشید تا ثانیه ها و دقایقی تصویر 

به دست ما برسد.

 فقط به این فکر می کردم که کار را #
درست انجام بدهم

وی ادامــه داد: فــارغ از اینکه ایــن فیلم چقدر بودجه 
دارد فقط به این فکر می کردم که کار را درست انجام 
بدهم و حتی هزینه های کار از بودجه آن بیشتر شد. 
در پیش تولید مرســوم نیست که هزینه زیادی انجام 
شــود کــه فقــط آرم هــای آرشــیوها را حــذف کنیــم، یــا 

اینکه برای آن اصالح رنگ و نور حرفه ای انجام شــود 
و یــا محمــد روح االمیــن لوگو و پوســتر را طراحی کند، 
افشــین عزیــزی موســیقی بســازد، حســین قورچیان 
صداگذاری کند و... همه این مسائل حرفه ای دست 
بــه دســت هــم داد و کیفیتــی را بــه وجــود آورد کــه 
نتیجــه اش ایــن فیلم اســت و بــه نظر مــن قابل دفاع 

است.
وی در پایــان دربــاره شــیوه جدیــد برپایــی جشــنواره 
»ســینماحقیقت« بــه صــورت آنالیــن و تجربه اش از 
ایــن رویــداد گفــت: نمایــش با کیفیــت پاییــن، اندازه 
قــاب کوچــک بــا صــدای ضعیــف قابــل مقایســه بــا 
نمایــش کیفیت خوب در ســالن نیســت، امــا برپایی 
در  از مخاطبــان  بســیاری  کــه  شــده  ســبب  آنالیــن 

شهرستان ها هم فیلم ها را ببینند.

بازخورد فوق العاده ای گرفتم#
ایــن کارگــردان دربــاره بازخــورد مخاطبــان از تماشــای 
مســتند »هجــده هــزار پــا« گفــت: بازخــوردی کــه بــا 
آن مواجــه شــدم فوق العــاده بــود و تماس هــای زیادی 
دریافــت کــردم و در فضــای مجــازی هم تماشــای این 
فیلــم بســیار توصیــه شــده بــود کــه بــرای خــودم هــم 
سبب تعجب بود که چطور یک پسر 1۶ساله در بندر 
گناوه این مســتند را دیده و تماشــای آن را به دیگران 

پیشنهاد می کند.
شــامحمدی در پایان گفت: ما چهار ســال از وقتمان 
را بــرای ســاخت ایــن مســتند گذاشــتیم، بــرای اینکه 
روایتــی از ســوریه بدهیــم کــه فــارغ از نــگاه سیاســی 
باشــد، مانــدگار شــود و هیــچ خــط کشــی سیاســی و 
جناحــی در آن وجــود نداشــته باشــد و خوشــبختانه 
از طــرف مــردم ایــن جــواب را گرفتیــم کــه قشــرهای 
مختلف که ممکن است به لحاظ اعتقادات سیاسی 
از یکدیگــر خیلــی فاصلــه داشــته باشــند از تماشــای 
فیلــم بســیار لــذت بردنــد و ایــن نخســتین بــاری بود 
کــه مــن دربــاره فیلمــی کــه پایــه و اســاس سیاســی 
 دارد ایــن را حــس کــردم و بــرای مــن یــک موفقیــت 

بزرگ است.

گفتوگو

نگاهی به چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم »حقیقت« 

روایت »چشم ایرانی« از سیستان تا حلب

 زهــره کهنــدل  چهاردهمین جشــنواره بین المللی فیلم مســتند 
»حقیقــت« در شــمایلی متفاوت از ســال های پیــش به کار خود 
پایــان داد. جشــنواره امســال ســینمای مســتند ایــران به صورت 
آنالین برگزار شد و نشان داد که می توان از شیوه برگزاری آنالین 
بــرای برخــی از جشــنواره ها و همایش هــا بهــره برد تا هم گســتره 

مخاطبان وسیع تر شود و هم هزینه ها کاهش یابد.
تجربــه موفــق برگــزاری آنالیــن یــک جشــنواره مهــم ســینمایی 
کشــورمان می تواند الگویی باشــد برای ســایر رویدادهای فرهنگی 
و توجه به این نکته که حتی با تمام شــدن کرونا نیز نباید شــیوه 
آنالیــن را در کنــار شــیوه مرســوم برگــزاری جشــنواره های هنــری 
فراموش کرد. این شیوه به عنوان مزیت می تواند آثار فیلمسازان 
را در پهنه وسیع سینمای جهان نمایان کند و مخاطبان بیشتری 
را در بر بگیرد، اگرچه همچنان مسئله امنیت فیلم ها و پیشگیری 

از کپی غیرقانونی آثار، گریبانگیر شیوه اکران آنالین است.
تعــداد فیلم هــای قابــل توجــه و چشــمگیر ایــن دوره از جشــنواره 
نســبت به ســال گذشــته، کمتر بود و شــاید بتوان یکی از دالیل 
فقر آثار قابل توجه در این دوره را شــیوع کرونا از زمســتان ســال 
گذشــته دانســت. ایده هایــی کــه شــاید در مرحله تولیــد متوقف 
شــده و ســاخت آن ها به دوران پســاکرونا موکول شــده اســت. با 
وجــود ایــن پدیــده کرونا موجب تولید مســتندهای زیادی در این 

بــاره شــد کــه در میــان آن هــا برخــی از ســوژه ها، پرداخــت بهتر و 
فراینــد تولیــد جدی تــری داشــتند همچــون »آنجــا ســپیده دم«، 
»چامــون« و »تنــگ نــای«. بخش دیگــری از فیلم های جشــنواره 
امســال معطوف به مســئله سیل سال گذشته از گمیشان گرفته 
تــا لرســتان و بلوچســتان بــود. امــا آنچــه در جشــنواره مســتند 
امســال و ســال های گذشته بیش از پیش هویدا بود، رنگین کمان 
فرهنگی جغرافیای وســیع ایران عزیز اســت که موجب ســاخت 
قومیت هــای  و  اقلیم هــا  از  مستندســازان  متکثــر  روایت هــای 
مختلــف شــده اســت. روایت هایــی کــه ســازنده تصویــری زیبا از 
تنوع فرهنگی، قومی، نژادی، زبانی و اقلیمی کشــورمان هســتند. 
از ایــن منظــر شــاید بتــوان جشــنواره فیلــم مســتند »حقیقت« 
را بزرگ تریــن و غنی تریــن ویتریــن فرهنگــی ایــران دانســت که یا 
قصه ها و پرونده هایی را از دل تاریخ این مرز و بوم بیرون می کشد 
و نبش قبر می کند و یا اینکه روایتی از حوادث و آدم های متأخر 

این سرزمین دارد. 
ســینمای مســتند بهتریــن ابــزار تصویــری اســت کــه می توانــد 
رنگین کمان فرهنگی که جزو داشته های ایران بزرگ است و همه 
ما به آن افتخار می کنیم را در قاب تصویر معرفی کند. سینمای 
مســتند، گونــه ای گویــا و روان برای معرفــی قابلیت ها، مزیت ها و 

ویژگی های فرهنگی مناطق مختلف ایران است. 
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