
مثِلبنیامیه
مسئول  مــدیــر  گنجی،  عــبــدهللا 
ــنــش به  ــامـــه جــــوان، در واک روزنـ
ــرور حــاج قاسم  اوضـــاع پــس از ت
قاسم  »حـــاج  نــوشــت:  سلیمانی 
تــرامــپ و  ــاه شهید شــد و  دی م
تحلیف  روز  تــا  بهمن  از  تیمش 
آرام  و  خــــوش  روز  یـــک  بـــایـــدن 
نداشتند. کرونا، سالمت و اقتصاد را فروپاشید. انتخاباتشان مزین 
به تقلب و خشونت شد و قــدرت نرم آمریکا به آب سپرده شد. 
مشابه این داستان پس از شهادت حسین)ع( از سال ۶۱ هجری 

برای بنی امیه اتفاق افتاد«.

بیانیهدرمقابلبیانیه
مهدی محمدی، تحلیلگر سیاسی 
سیاست  نـــوشـــت:  تــویــیــتــی  در 
که  بیانیه«  مقابل  در  »بیانیه 
ــان ظــریــف و روحــانــی از آن  آقــای
معنای  به  اگــر  می گویند،  سخن 
پذیرش بازگشت آمریکا به برجام 
تحریم ها  لــغــو  مــؤثــر  از  ــبــل«  »ق
باشد، خطایی بسیار بزرگ و به معنای اجازه تداوم سیاست فشار 

حداکثری به دولت بایدن است.

ترامپمحکومخواهدشد
امــیــرعــلــی ابــوالــفــتــح، کــارشــنــاس 
صفحه  در  ــاســی  ســی ــل  مــســائ
ــت:  ــوشـ ــود نـ ــ ایـــنـــســـتـــاگـــرام خــ
کانل،  مــک  میچ  ســنــاتــور  اینکه 
بــلــنــدپــایــه تــریــن جــمــهــوری خــواه 
ریاست  دوران  در  آمریکا  کنگره 
ــــدن بــگــویــد  ــای ــ ــو ب جـــمـــهـــوری جــ
»ترامپ هواداران خود را برای حمله به کنگره تشویق کرد« می تواند 

بدان معنی باشد که ترامپ در دادگاه سنا محکوم خواهد شد.

چراموشکمیسازیم؟
رســانــه ای  فــعــال  معمار،  دانــیــال 
موشک  چرا  نوشت:  توییتی  در 
مــی ســازیــم؟ چــون امـــروز قــدرت 
ــه قـــــدرت  ــ ــوان ــ ــت ــــشــ دفــــــاعــــــی، پ
ــمــاســی اســـــت؛ چــــون در  ــل ــپ دی
ــال اخــیــر، ایـــران حتی در  ۲۰۰سـ
حمله  ــورد  مـ بــی طــرفــی  هنگامه 
بیگانگان قرار گرفته؛ چون بودن امنیت منجر به رشد اقتصادی و 

نبودن آن سبب مختل شدن زندگی می شود.
واقعاً این ها را متوجه نمی شوید یا خودتان را به آن راه می زنید؟

تــربــت زاده  در ســال هــای گذشته، حتی  محمد   
کتاب  نمایشگاه  کــه  نیفتاد  اتــفــاق  هــم  ــار  یــک ب
بــرگــزار شـــود. یــک سال  بـــدون حاشیه و مشکل 
بر سر محل بــرگــزاری آن بحث بــود و ســال دیگر 
آب گرفتگی  بیش ازحد،  ازدحــام  مانند  مشکالتی 
به  منتهی  مترو  ایستگاه های  در  فنی  نقص  یا  و 
نمایشگاه  نقص  بــدون  بــرگــزاری  مانع  نمایشگاه، 
از شیوع گسترده  اما پس  امسال  کتاب می شد. 
زمزمه هایی  ســال  ابــتــدای  از  کشورمان،  در  کرونا 
مبنی بر برگزاری نمایشگاه کتاب به شکل آنالین 
به گوش می رسید و دوستداران کتاب امیدوار بودند 
برگزاری نمایشگاه کتاب به شکل اینترنتی، کمی 
خرید را برای عالقه مندان راحت تر کند. خیلی ها 
آنالین  کتاب  نمایشگاه  می کردند  پیش بینی  هم 

بتواند رکورد فروش سال های گذشته را بشکند.

پیش بینی مشکالت »
از همان زمان که با تصمیم معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار شد نمایشگاه کتاب 
تــهــران بــه شکل مــجــازی بــرگــزار شـــود، نخستین 
ــداران کتاب،  دغــدغــه فــعــاالن حــوزه نشر و دوســت

مشکالت فنی احتمالی بود. 
دیگر خبری  زمــان مسئوالن مدعی می شدند  آن 
از  فیزیکی  نمایشگاه  دغدغه های  از  بسیاری  از 
جمله تجمع، شلوغی و... و در یک کالم ترافیک 
نیست اما همه می دانستند در فضای مجازی هم 
پای ترافیک در میان خواهد بود و احتماالً هجوم 
با  را  مجازی  نمایشگاه  به سایت،  مــردم  گسترده 
کندی  و  پــی  در  پــی  قطعی های  مانند  مشکالتی 

سرعت رو به رو خواهد کرد.

کافی نیست»
حاال و پس از گذشت یک روز از برگزاری نمایشگاه 
حوزه  فعاالن  دغدغه های  شــده  مشخص  کتاب، 
از  کتاب  مجازی  نمایشگاه  و  نبوده  بیهوده  نشر 

همان ساعات اولیه وارد حاشیه شده است. 
اصلی ترین مشکلی که تا کنون کاربران با آن روبه رو 

بوده اند، مشکل ورود به سایت بوده است. 
ــاس بــررســی تخصصی کــارشــنــاســان ایــن  بــر اسـ
حوزه، ارور ۵۰۲ یا Bad Gateway مانع دسترسی 
این  می شود.  کتاب  نمایشگاه  سایت  به  کاربران 
پیغام خطا اغلب خطایی شبکه ای بین سرورهای 
اینترنت است؛ یعنی این خطا ناشی از رایانه یا 
خطاها  گونه  این  نیست.  کاربر  اینترنتی  ارتباط 
به طور معمول به این علت است که وب سایت 
موردنظر خارج از کنترل کاربر است و یا برقراری 
واقع  نــدارد، در  با آن سرور سرعت کافی  ارتباط 

از  را  بــه مــوقــع  پاسخی  ــرور(  )ســ ســرویــس دهــنــده 
بارگذاری  برای  سرویس دهنده  دیگر که در تالش 
است،  مرورگر  درخواست  تکمیل  یا  وب  صفحه  

دریافت نکرده است.
که  نیستند  مــجــازی  فــضــای  ــران  ــارب ک فقط  البته 
وجود مشکل در سایت نمایشگاه کتاب را گزارش 
کرده اند بلکه تست های فنی هم وجود مشکل در 
سرورهای سایت نمایشگاه کتاب را تأیید می کنند. 
بر اساس گــزارش ایسنا، »گوگل پیج اسپید« که 
ابزاری برای بررسی فنی سایت های اینترنتی است، 
اعداد ۱۱، ۱۲ و ۱۴ را در چندین تست در بازه های 
زمانی مختلف بــرای حالت موبایل و اعــداد ۴۰ و 
۴۱ را به همین شکل برای حالت دسکتاپ نشان 
می دهد! سرعتی که هیچ جوره برای برگزاری یک 

رویداد مجازی بزرگ کافی نیست. 

حلزون قطع نخاع!»
البته پس از انتقادهای گسترده کاربران در فضای 
مجازی، مشکالت تا قسمتی رفع و رجوع شدند 
و سایت به روی برخی از دوستداران کتاب باز شد 
اما این بار سرعت پایین، کُفر مخاطبان را درآورد. 
کاربری پس از مواجهه با وضعیت سرعت سایت 
این رویداد نوشته است: »سایت نمایشگاه کتاب 
از حلزون قطع نخاعی هم کندتره«؛ کاربر دیگری 
بــرم درخــت قطع  پاشم  اســت:»اگــه  نوشته  هــم 
کنم، از چوبش کاغذ تولید کند، برسونم به دست 
بفرسته  چاپار  با  و  کنه  چاپ  کتابو  ناشر  ناشر، 
دم خونمون باز چند قدم از کسایی که از سایت 

خرید کردن جلوترم«.
ــن کــنــدی ســرعــت هــم مشخص اســت.  دلــیــل ای
اعـــداد بدست  کــه پیشتر خــوانــدیــد،  همان طــور 
بازه  در  کتاب  نمایشگاه  سایت  سرعت  از  آمــده 
۴۹-۰ هستند و با رنگ قرمز به نمایش درآمده اند 
که این یعنی وب سایت آماده شده برای نمایشگاه 
را  از مخاطب  ــن حجم  ای کــفــاف  کــتــاب  مــجــازی 

نمی دهد.
سر  فنی  پیچیده  محاسبات  ایـــن  از  اگـــر  البته 
نمایشگاه  به سایت  کافی است  درنمی آورید هم 
کتاب سر بزنید تا متوجه سرعت کند آن شوید. 
باید چند  بــاز شــدن صفحه اصلی  بــرای  احتماالً 
دقیقه منتظر بمانید و پس از آن چندین دقیقه 
دیگر را صرف پیدا کردن نام ناشر موردنظرتان کنید. 
اگر سایت همچنان روی سیستم  این شرایط  در 
منتظر  باید  دقیقه  پنج  حــدود  باشد،  فعال  شما 
باز  موردنظرتان  ناشر  کتاب های  لیست  تا  بمانید 
شود و شما بتوانید فرایند خرید را طی کنید، البته 
به شرط آنکه خطا های پی در پی دسترسی شما به 

سایت را قطع نکنند.

همچنان امیدواریم»
هرچند می شود برخی از این مشکالت را به پای 
نمایشگاه  برگزاری  امر  در  مسئوالن  بی تجربگی 
اما  گذاشت  الزم  زیرساخت های  نبود  و  آنالین 
برخی از مشکالت هیچ جوره توجیه پذیر نیستند. 
و  اقــتــصــادی  کــه مشکالت  آن هــم در شــرایــطــی 
را  نشر  اهالی  یقه  کــرونــا،  از  ناشی  کسادی های 
ممکن  حد  کمترین  به  را  آن هــا  فــروش  و  گرفته 
ــاشــران پس  رســانــده اســت. شــایــد بــســیــاری از ن
کتاب، چشم  بــازار  کسادی  ســال  یک  حــدود  از 
بتوانند  تــا  بــودنــد  دوخــتــه  کــتــاب  نمایشگاه  بــه 
کسب وکارشان را رونق ببخشند و به فعالیتشان 
در این عرصه ادامه دهند اما مشکالت گسترده 
را  از دوستداران کتاب  در زیرساخت ها، بسیاری 
بی خیالِ خرید کرده تا بحران مالی برای ناشران و 
فعاالن این عرصه همچنان ادامه دار باشد. البته 
امیدواریم مسئوالن در روزهای باقی مانده فکری 
به حال نمایشگاه کتاب آنالین بردارند و با بهبود 
از  زیرساخت ها، دوستداران کتاب را که حسابی 
خرید آنالین کتاب دلسرد شده اند، با نمایشگاه 

مجازی آشتی دهند.

 مجازآباد

پرچمکمکداوربالیجانذوبآهنپرچمکمکداوربالیجانذوبآهن

رودست  شهرخودرو  به بازیکنان شهر خستهرودست  شهرخودرو  به بازیکنان شهر خسته

12

 گفت وگو با مارال فرجاد، بازیگر سریال »باخانمان« که این شب ها روی آنتن شبکه سه است

خنداندن مردم کار سختی است

سایهحواسپرتیبلنداست!
رقیه توسلی: آن قـــدر ایــن »مالحت خــانــوم« صــدای چــرخ خیاطی را 
درمــی آورد و »مالمت خانوم« بنای شکوه و البه می گذارد که می شود 
آنچه نباید. آن قدر با هم از زمین و آسمان و برق و آب و مهریه و بورس و 
کرونا و دلتنگی و ترامپ و بایدن و فشارخون و افسردگی حرف می زنند که 
حواس و تمرکزم می رود پیششان و وقت ذخیره یادداشت، کلیک می کنم 
روی دکمه خیر و تمام. تا به خودم بجنبم می بینم تمام دستنوشته های دو 
ساعته دود شده رفته هوا و صفحه پاک پاک است و مرغ از قفس پرید.
منگ تر از آنم که بفهمم چه به سرم آمده. چند ثانیه بعد که هر چه تقال 
می کنم جمالت رفته را برگردانم و نمی شود، دوزاری ام کامل می افتد. تازه 
جوش و خروش برمی دارم و حرص می دود زیر پوستم. جوری که مالحت 

و مالمت بنده خدا با دیدنم دیگر جیکشان درنمی آید.
اصالً گناه نکرده آن ها به کنار، مگر آدم عاقل صفحه ای تایپ می کند 

بی آنکه خاطرجمع شود که ذخیره شده؟
مُشت می کوبم روی میز و لپ تاپ را می بندم. دلم یک لیوان چای دارچین 
می خواهد اما به جایش دارم ته فنجان عرق نعناع و آب می خورم...! دلم 
می خواهد یکی زنگ بزند برایش چند ساعت درددل کنم اما عوضش 
صد بار تلفن همسایه زنگ می خورد و مــی رود روی پیامگیر...! دلم 
می خواهد کرونا نبود همین حاال کفش و کاله می کردم می رفتم هواخوری، 
به جایش توی گروه فامیلی می خوانم حال یکی از اقوام بد است...! دلم 
خواب آرام می خواهد، به جایش شروع می کنم به شستن ظرف ها... دلم 
اینترنت پرسرعت می خواهد عوضش دستم می رود سمت رادیو و دعا 

دعا می کنم صدای انسان های شاد بپیچد توی آشپزخانه.
آرام نمی شوم و غیظم فروکش نمی کند. ظرف شویی و رادیونشینی و 
رمان خوانی، ذره ای حالم را بهتر نمی کنند. می روم سراغ موبایل. انگشت 
می گذارم روی اینستاگرام. دقایقی بعد معجزه اتفاق می افتد. خدا، پدر 
و مادر خانوم ریاحی و آقای جعفری را بیامرزد. توی صفحه شان، پُستی 
نجات بخش منتشر کرده اند هم حال و هوای این ساعت من. آن ها لطف 
کرده اند و ماجرای حواس پرتی افتضاحشان را به اشتراک گذاشته اند که 
مال من پیششان شبیه جُک است. از جاماندن سوئیچ ماشین و دزدیده 

شدنش گفته اند تا جزغالگی شام پاگشا و گم کردن بلیت هواپیما.
شاه پندی دارد خانوم ریاحی توی کپشنش که زیر و زبرم می کند. او 
نوشته: لطفاً خودمان را ببخشیم. به خاطر خرفتی مان ببخشیم. به خاطر 
چاقی مان ببخشیم. به خاطر انیشتین نبودنمان ببخشیم. کم پولیمان را 

ببخشیم و همین خود خود خود معمولیمان را دوست داشته باشیم. 
»مالحت« و »مالمت« و »زرگیس« و »ملیله خاتون« را صدا می کنم. 
چند دقیقه ای می شود که نیشم باز شده و یادم افتاده خیلی وقت است 

از آن ها نپرسیده ام هنوز دوست داشتنی هستم یا نه؟

ایران،قدرتمندترازهمیشه
نماینده  عــمــر،  ایــلــهــان  بــه تــازگــی 
مجموعه  آمریکا  کنگره  مسلمان 
از  انــتــقــاد  در  را  ــی  ــیــت هــای ــوی ت
توییتر  در  آمریکا  دولت  عملکرد 
بازخورد  که  گذاشته  اشتراک  به 
داشته  مجازی  فضای  در  زیــادی 
مینه سوتا  ایالت  نماینده  اســت. 

در کنگره آمریکا در پیام های توییتری جداگانه به انتقاد شدید از 
پمپئو«  او »مایک  وزیر خارجه دولت  و  ترامپ«  عملکرد »دونالد 

پرداخت.
ایلهان عمر در یک پیام توییتری دیگر در مورد سیاست های مزوّرانه و 
ظالمانه »مایک پمپئو« وزیــر خارجه دولــت ترامپ نوشت: »او یک 
هیوالست. ما هرگز نباید میلیون ها انسانی را که از بی رحمی و قساوت او 

رنج کشیده اند، فراموش کنیم«.
این نماینده دموکرات در ادامه نوشت: »او با البی گری تحریم های فلج 
کننده ای علیه مردم ایــران وضع کرد، تحریم هایی که مردم ایــران را از 
ضروری ترین ملزومات پزشکی در دوران همه گیری کرونا محروم می کرد 

و سبب مرگ هزاران نفر شد«.
ایلهان عمر در ادامه افزود: »نتیجه چه بود؟ ایران اکنون ۱۲ برابر بیشتر 
اورانیوم غنی شده در اختیار دارد و حکومت ایران قدرتمندتر از همیشه 

است. عالی عمل کردی مایک!«
این نماینده دموکرات در یک رشته پیام توییتری دیگر در انتقاد از شیوه 
تعامل ترامپ با رژیم های سرکوبگر عربی نوشت: »او ]ترامپ[ بیش از 
۲۹۰ میلیارد دالر سالح به عربستان سعودی فروخت؛ رژیمی که به طور 
مرتب حامیان حقوق بشر و اصالحات سیاسی در کشور خود- به ویژه 

فعاالن حقوق زنان- را زندانی و شکنجه می کند و به قتل می رساند«.
ایلهان عمر همچنین نوشت: »عربستان سعودی در جنگ خود با یمن 
به بمباران، محاصره، به قحطی و گرسنگی کشاندن و کشتار هزاران 

شهروند یمنی مبادرت کرد«.
او در یک پیام دیگر نوشت: »او ]ترامپ[ برای فروش تسلیحات به امارات 
متحده عربی، یکی از سرکوبگرترین رژیم ها در جهان، به اعمال فشار 
پرداخت؛ کشوری که در ارتکاب احتمالی به جرایم جنگی در لیبی، یمن 

و سودان دست داشته است«.
عمر همچنین در واکنش به این ادعای »دونالد ترامپ« که او نخستین 
رئیس جمهور دوره معاصر آمریکاست که آغازگر هیچ جنگی نبوده، 
نوشت: »ترامپ ممکن است جنگی را آغاز نکرده باشد، اما در تبدیل 

کردن پایتخت کشور ما به یک منطقه جنگی موفق شد«.
این نماینده مسلمان ایالت مینه سوتا در پایان نوشت: »او ]ترامپ[ به 
آغاز جنگ تجاری با چین کمک کرد؛ جنگی که به قیمت از دست دادن 
۳۰۰ هزار فرصت شغلی و از بین رفتن درآمد برای بسیاری از مزرعه داران 
تمام شد. در نتیجه آن، ورشکستگی مزرعه داران و نرخ خودکشی به 

باالترین حد خود رسید«.
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سینا حسینی: وقتی در دقایق پایانی بازی پرسپولیس 
– فوالد داور چهارم تابلو تعویض سید جالل حسینی 
را باالی سر برد، برخی هــواداران سرخپوشان تصور 
کردند یحیی گل محمدی به واسطه مدیریت زمان 
تصمیم به تعویض کاپیتان پرسپولیس گرفته اما پس 
از بازی مشخص شد سید جالل حسینی به واسطه 

مصدومیت از بازی خارج شده است!
کادر فنی پرسپولیس امیدوار بود مشکل حسینی 
ــررســی هــای پزشکی  ــا پــس از ب جـــدی نــبــاشــد، امـ
مشخص شد سیدجالل به احتمال فــراوان تا سه 
هفته از همراهی پرسپولیس محروم خواهد بود. در 
کنار این اتفاق مصدومیت حسین کنعانی زادگان نیز 
مزید برعلت شد تا دغدغه های یحیی گل محمدی 
دو چندان شود و بحران در خط دفاع پرسپولیس 

دوچندان شود.

بدون دفاع وسط#
حاال و با قطعی شدن غیبت دو مهره کلیدی خط 
دفاع پرسپولیس در سه بازی پیش رو این پرسش 
برای هــواداران به وجود آمده که یحیی برای ترمیم 
خط دفاعی خود قصد دارد از کدام یک از بازیکنان 
استفاده کند.پیش بینی می شود در بازی های پیش 
ــدار با آلومینیوم اراک،ســیــد احسان  رو به ویــژه دی
حسینی فرصت حضور در ترکیب ثابت پرسپولیس 
بازیکنانی چون مهدی  او  را تجربه کند و در کنار 
شیری یا محمد انصاری در خط دفاع پرسپولیس 
حاضر شوند هر چند که آن ها همانند حسینی و 
کنعانی زادگــان مدافعان اطمینان بخشی نیستند، 
ولی یحیی برای محافظت از دروازه حامد لک مجبور 

است روی توانمندی حداقلی آن ها حساب باز کند.
ــازی از نگاه  ب ایــن  توفیق اجــبــاری گل محمدی در 
کارشناسان فنی می تواند محک جدی برای مدافعان 
نیمکت نشین پرسپولیس باشد،هرچند که ممکن 
است این محک به ضرر پرسپولیس تمام شود و 
آمار خوب مدافعان این تیم در 9 بازی اخیر از بین 
ــرود. با ایــن حــال گفته می شود یحیی در جریان  ب
تمرینات روزهای اخیر خود برنامه تمرینی ویژه ای را 

برای سه مدافع نیمکت نشین خود طراحی کرده تا 
آن ها از هر نظر آماده بازی شوند.

مأموریت به فیزیوتراپ#
برطرف  ــرای  ب ســرخ هــا  سرمربی  حین  همین  در 
ــردن خــأ مــوجــود در خــط دفــاعــی تیمش به  کـ
داد  مــأمــوریــت  پرسپولیس  فــیــزیــوتــراپ  اعــظــم، 
برنامه ریزی  زادگان  کنعانی  سریع تر  بهبود  برای 
از مــوعــد به  ــر  او زودتـ تــا  انــجــام دهــنــد  مجزایی 

آسیب  احتمال  تا  بــازگــردد  پرسپولیس  ترکیب 
یابد. کاهش  پرسپولیس  دفــاع  خط  در  پذیری 
نظر  تحت  دیــروز  بازیکن  ایــن  اســاس  بر همین 
کادرپزشکی مراحل درمانی و فیزیوتراپی خود را 

پشت سر گذاشت.
تمرین  از تعطیلی  بــردن  با سود  زادگــان  کنعانی 
پرسپولیس روز چهارشنبه راهی کلینیک پزشکی 
کادرپزشکی  از سوی  اعالمی  برنامه  طبق  و  شد 
پاسخ  انتظار  در  او  کرد.  دنبال  را  فیزیوتراپی اش 

عکس برداری از مصدومیتش است تا در صورتی 
در  نباشد،  جدی  دیدگی اش  آسیب  مشکل  که 

تمرینات گروهی حاضر شود. 

خریدهای غیر منطقی#
آرمان رمضانی، احسان پهلوان، حامد لک، سعید 
محمد  کثیر،  آل  عیسی  شــجــاعــی،  علی  ــی،  ــای آق
شریفی، محمد مهدی مهدی خانی و میالد سرلک 9 
بازیکنی هستند که از ابتدای فصل تا به امروز جذب 
شده اند آن هم در حالی که پرسپولیس چهره هایی 
و محسن  ــادری، شجاع خلیل زاده  نـ چــون محمد 
ربیع خواه )هافبک دفاعی محبوب برانکو که قابلیت 
بازی در دفاع را داشت( را در پست دفاع از دست 
که  دادن سه مدافع  از دست  ازای  در  باید  و  داده 
خصوصیات بازی در دفاع مرکزی را دارند بازیکنی با 
این خصوصیت جذب می شد. اما نگاهی به لیست 
جذب شده ها نشان می دهد که گل محمدی بیش 
از مدافع به دنبال جذب وینگر و مهاجم بوده و تنها 
سعید آقایی را به عنوان دفاع چپ جذب کرده است.
البته جدایی شجاع خلیل زاده بعد از جذب هفت 
بازیکن جدید رقم خورد و به نوعی مربیان پرسپولیس 
را غافلگیر کرد اما تیمی که نادری و ربیع خواه را از 
دست داده بود و انصاری را هم نمی خواست )انصاری 
با اصرار هیئت مدیره در پرسپولیس ماند( بهتر بود 
یکی از سهمیه های خریدش را به مدافع اختصاص 

می داد.

رکورد منفی پرسپولیس در نقل وانتقاالت#
فدراسیون جهانی فوتبال در آستانه نقل و انتقاالت 
تابستانی، گزارش در مورد نقل و انتقاالت بین المللی 
سال ۲۰۲۰ ارائه کرده که در این بین نام پرسپولیس 
ــزارش و در بخش  ــ هــم دیـــده مــی شــود. در ایـــن گ
بیشترین خروجی ها در قــاره آسیا، پرسپولیس به 
علت خروج هشت بازیکن از این باشگاه، همراه با ۱۰ 
تیم دیگر از جمله آدالید یونایتد استرالیا، لوکوموتیو 
ازبکستان، اولسان هیوندای کره جنوبی و ... در صدر 

این فهرست قرار دارند.

یحیی چوب نخریدن مدافع را می خورد

پرسپولیس بدون سد دفاعی

بایرن مشتری مدافع رئال شد
ادر میلیتائو، مدافع جوان رئال مادرید مورد توجه بایرن مونیخ قرار گرفته است. 
به گزارش آس به نظر می رسد جدایی داوید آالبا از بایرن مونیخ قطعی شده 
و رئال مادرید جدی ترین مشتری این مدافع ۲8 ساله و اتریشی محسوب 
می شود. در صورت رقم خوردن این انتقال، دیگر ادر میلیتائو فرصت کمتری 
برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی رئال مادرید خواهد داشت و ممکن است 
بایرن مونیخ مقصد بعدی این بازیکن لقب گیرد. البته بایرن ابتدا در تالش 

برای خرید دایوت اوپامکانو، مدافع فرانسوی و جوان الیپزیش خواهد بود.

بارسلونا دنبال جواهر ایتالیایی
بزرگ  تیم های  از  توجه بسیاری  مورد  اینتر  ایتالیایی  بــارال، ستاره  نیکو 
اروپایی قرار گرفته است. نیکو بارال که دو فصل قبل و تنها با مبلغ ۱۲ 
میلیون یورو از کالیاری راهی اینتر شد، در این مدت عملکرد درخشانی در 
ترکیب این تیم داشته و به عضو ثابت تیم ملی ایتالیا و اینتر تبدیل شده 
بارسلونا  باشگاه  گاتزتا دالاسپورت در گزارشی فاش کرد مدیران  است. 
قصد دارند به زودی برای خرید این هافبک ۲3 ساله اقدام کنند.نیکو بارال 

دو بار موفق به گلزنی شده و پنج پاس گل نیز ارسال کرده است.

مدیسون: روی لسترسیتی برای قهرمانی حساب نکنید
بازیکن لسترسیتی عقیده دارد اینکه کسی تیمش را مدعی قهرمانی در لیگ برتر 
نمی داند یک امتیاز بزرگ محسوب می شود. به نقل از دیلی میل جیمز مدیسون 
دربــاره شانس قهرمانی تیمش در این فصل لیگ برتر گفت:  ما هیچ مشکلی 
نداریم که کسی روی ما برای قهرمانی حساب نمی کند و همه دربــاره یونایتد، 
لیورپول یا تاتنهام حرف می زنند. مهم ترین بازی، بازی بعدی است. ما این ذهنیت 
را داریم. درست است که این جمله کلیشه ای شده ولی اصول ما در لسترسیتی 

همین است. ما در رده های باالی لیگ هستیم زیرا سخت کار می کنیم. 

اتهام لمپارد به بازیکنان چلسی
پس از شکست ۲بر صفر چلسی برابر لستر، حاالفرانک لمپارد، سرمربی این 
تیم می گوید دیگر کنترلی بر آینده خود ندارد. به گزارش ورزش سه لمپارد بار 
دیگر تقصیر این شکست را به گردن بازیکنان اش انداخت و گفت: »بازیکنانی 
هستند که به آن خوبی که باید بازی نمی کنند. من خودم بازیکن بوده ام و 
بازیکنان تنها کسانی هستند که می توانند با این وضعیت کنار بیایند.شکل 
کلی بازی ما کند، تنبل و با عدم تمایل به دویدن بود که با نداشتن اعتماد به 

نفس همراه بود. ما از تیم بهتر در زمین شکست خوردیم.«

سینا سپهر: هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر 
پایان روز  ــازی آغــاز شد که در  ب بــرگــزاری سه  با 
شهرخودرو  و  رفسنجان  مس  تیم های  نخست 
برابر حریفانشان به پیروزی رسیدند و دیدار نفت 
مسجد سلیمان و ذوب آهن با قضاوت جنجالی 

داور با تساوی بدون گل به پایان رسید. 

پیروزی 6 امتیازی#
در مشهد، تیم های سیزدهم و چهاردهم جدول 
به مصاف هم رفتند که این دیــدار 6 امتیازی با 
تک گل امین قاسمی نژاد به سود مشهدی ها به 
پایان رسید تا موقتاً شاگردان مهدی رحمتی دو پله 
صعود کنند تا کمی از قعر جدول فاصله بگیرند.
شاگردان مجید جاللی در نیمه دوم این بازی برای 
جبران تک گل شهرخودرو به آب و آتش زدند اما 
بی دقتی بازیکنان این تیم سبب شد شهرخودرو 
با کمک های مدیر فنی تازه واردش که تا چند روز 
پیش سرمربی نساجی قائشمهر بود بتواند امتیاز 
کامل این دیدار را بدست آورد.در این بازی آنچه 
مشخص بود آنالیز دقیق میهمان توسط میزبان 
بود که نقش فاضلی کامال در این میان هویدا بود. 
حسن اکرمی داور این دیدار برای آرام نگاه داشتن 
جو بازی کار دشواری را داشت و ۱۰ بار هم از کارت 
زرد استفاده کرد! جالب اینجاست که سهم کادر 
فنی شهر خودرو از این کارت ها خیلی قابل توجه 
بود. سید مهدی رحمتی، سرمربی شهرخودرو به 
همراه محمد نوازی و علی سامره، دو دستیار خود 

به دلیل اعتراض به قضاوت بازی، از داور کارت 
زرد دریافت کردند.

شکست سنگین پیکان#
بــازی روز نخست هفته دوازدهـــم،  امــا در دیگر 
بازی پر گل  تیم فوتبال مس رفسنجان در یک 
موفق شد تیم پیکان را شکست دهد تا شاگردان 
بــرابــر سپاهان  از شکست  پــس  ــار  ــارت ت مــهــدی 
دومین شکست متوالی خود را تجربه کنند، مس 
رفسنجان در این بازی ابتدا یک گل دریافت کرد 
اما در نهایت با نتیجه سه بر دو توانست پیکان 
را شکست دهد تا در جدول رده بندی شاگردان 
محمد ربیعی جایگاه خود را بهبود بخشند و با 

پانزده امتیاز به رده دهم جدول راه پیدا کنند.

ادامه ناکامی های ذوب آهن#
در آخرین بازی روز چهارشنبه نیز دو تیم نفت 
مسجد سلیمان و ذوب آهن به مصاف یکدیگر 
رفتند که تیم فوتبال ذوب آهن با ارائه یک بازی 
هجومی به شدت در اندیشه کسب سه امتیاز 
بود به واسطه این امتیاز از قعر جدول جدا شود 
بازی  ایــن  با وجــود گلزنی ذوب آهنی ها در  امــا 
کمک داور اول بازی در تصمیم بحث برانگیز این 
گل را آفساید اعالم کرد تا گل سالم ذوبی ها به 
این شکل بی اثر شود و همچنان ذوب آهن در 
شرایط بحرانی و بدون پیروزی در پله ماقبل آخر 

جدول به سر ببرد.

مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد تأکید کرد کمیل 
قاسمی و حسن رحیمی جزو سرمایه های ورزش 
ایران هستند و فدراسیون کشتی باید از تصمیم 

آن ها برای بازگشت به تیم ملی استقبال کند.
امیر توکلیان در گفت وگو با  تسنیم، در خصوص 
تصمیم اخیر دو مدال آور المپیک برای بازگشت به 
دنیای قهرمانی اظهار کرد: به نظر من فدراسیون 
باید  مــا  کــنــد،  اســتــقــبــال  ــن تصمیم  ایـ از  ــایــد  ب
قهرمانانمان را حفظ کنیم و تالشمان بر این باشد 
که از تجربیاتشان استفاده کنیم. نباید قهرمان ملی 
را رها کرد و این حس به آن ها القا شود که بعد از 
استفاده از جوانی و استعداد و تالش آن ها و کسب 
این هنر  انداخته می شوند.  دور  آن هــا  مدالشان، 
فدراسیون هاست که بتوانند از قهرمانانش بهترین 
از تجربیات  بهره را ببرند. به نظر من باید حتماً 
کمیل قاسمی، حسن رحیمی، احسان لشکری، 

مسعود اسماعیل پور و... استفاده شود.
می توانند  قــاســمــی  و  رحــیــمــی  داد:  ــه  ــ ادام وی 
انگیزه ای خوب برای چهار تا جوان باشند. باید از 
این ظرفیت ها استفاده کرد. البته رحیمی هم هیچ 
وقت خداحافظی رسمی نکرده، ضمن اینکه مگر 
آن ها سالم رسمی داشته اند که حاال باید حتماً 
خداحافظی رسمی کنند؟ این قهرمانان نمی توانند 
از کشتی جدا باشند. کسی که ۱5 سال در تیم 
با  تمرینی  سالن های  در  نیز  آن  از  پیش  و  ملی 
کشتی زندگی کرده، نمی تواند از این رشته فاصله 

بگیرد. ما باید از تجاربشان استفاده کنیم.

مشکل اشتغال قهرمانان#
نایب قهرمان سابق کشتی آزاد جهان همچنین 
به مشکل اشتغال قهرمانان اشاره کرد و گفت: 
کشتی گیران بعد از سال ها افتخارآفرینی و تالش، 
زمانی که دنیای قهرمانی شان تمام می شود، نباید 
با مشکل معیشتی و اشتغال مواجه باشند. وزارت 
این  باید به فکر اشتغال قهرمانان باشد.  ورزش 
ضعف مدیریت است که هر روز شاهد مشکالت 
اقتصادی و اشتغال قهرمانانمان هستیم ما کشور 
ثروتمندی هستیم و نباید قهرمان هایمان با چنین 

مشکالتی دست به گریبان باشند.
نوجوانان  آزاد  کشتی  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
کرد: من خودم سالیان سال سابقه  خاطرنشان 
حضور در لیگ کشتی را به عنوان کشتی گیر و 
سرمربی داشتم و می دانم که لیگ منبع درآمدی 
خوبی برای ورزشکاران است، اما در شرایط کنونی 
که بحث سالمت و جان کشتی گیران وسط است 
معتقدم برگزاری لیگ برتر در این وضعیت یک 

ریسک بود.

رقابت های انتخابی با ارزش است#
انتخابی  هــای  رقابت  بــرگــزاری  مــورد  در  توکلیان 
تیم ملی تأکید کرد: برگزاری رقابت های انتخابی 
این  بــا ارزش اســت و طــی  و  ــرای کشتی مفید  ب
رقابت هاست که موجودیت کشتی ما مشخص 
انتخابی،  فیلتر  از  عــبــور  بــا  جــوانــان  و  مــی شــود 

پشتوانه های خوبی را برای تیم ملی رقم می زنند.

پرچم کمک داور بالی جان ذوب آهن

رودست شهرخودرو به بازیکنان شهر خسته
توکلیان با اشاره به وضعیت معیشت کشتی گیران

وزارت ورزش به فکر اشتغال قهرمانان باشد

گزارش کوتاه

امباپه برود مسی می آید
پــاری سن ژرمــن این هفته عالقه خود به خرید لیونل 
مسی، کاپیتان بارسلونا، را اعالم کرده است، اما به دلیل 
مشکالت اقتصادی که همه باشگاه ها به علت بحران های 
مالی ناشی از کرونا با آن دست به گریبانند، خرید مسی 
تنها در صورتی امکان پذیر است که PSG از یک یاز دو 

ستاره خود کیلیان امباپه یا نیمار چشم بپوشد.
لــئــونــاردو در  ــامــه اسپانیایی اســپــورت،  ــزارش روزن بــه گـ
مصاحبه اخیر خود گفت که به نظرش هیچ باشگاهی 
را  فوتبال  جهان  بــزرگ  ستاره  دو  دستمزد  تواند  نمی 
مدیر  لئوناردو،  صحبت های  کند.از  پرداخت  همزمان 
ورزشی پاری سن ژرمن، برداشت شده که این تیم راه را 
برای یکی از دو ستاره بزرگ خود برای رفتن از این تیم، 
باز گذاشته است. تمایل PSG به خرید مسی با اوضاع 
ندارد  سنخیتی  چندان  باشگاه  این  حاضر  حال  مالی 
و مدیر قطری پاری سن ژرمن راجع به امضای قــرارداد 
با مسی که قطعاً هزینه های زیادی روی دست باشگاه 

خواهد گذاشت، تردیدهایی دارد.
ــزارش ایــن روزنــامــه که صفحه نخست خــود را به  به گ
این موضوع اختصاص داده، در صورت اصرار PSG بر 
به خدمت گرفتن مسی، الزم است این باشگاه کیلیان 

امباپه، ستاره جوان خود، را به فروش برساند.
و  بود  خواهد  آزاد  بازیکن  تابستان  در  مسی  چند  هر 
PSG الزم نیست مبلغی را در قبال خرید او به بارسلونا 
بپردازد، اما دستمزد نجومی مسی مشکلی است که بر 

سر راه پاریسی ها قرار گرفته.

حمیدرضاعرب: شیخ دیاباته دربازی با تراکتور دوباره برای 
استقالل گل زد. او که فصل پیش در ورزشگاه یادگارامام)ره( 
شهر تبریز موفق به هت تریک شده بود این بار دبل کرد 
تبریزی ها  به  زننده پنج گل  ازیک سال  تا در عرض کمتر 
باشد. آماری خیره کننده که مهاجم استقالل را در صف 
گلزن ترین بازیکنان تاریخ این باشگاه به تیم تراکتور قرار 
داده است. جدا از این آمار اما باید توجه داشت که شیخ 
در همین اندک بازی هایی که برای استقالل به میدان رفته، 
در  که حتی  روزی  او  اســت.  گلزنی شده  به  موفق  بار  سه 
لیگ بیستم یک گل هم نزده بود وعده بازگشت به صف 
گلزن های لیگ برتر را داد، اما خیلی ها وعده آقای گل فصل 
پیش را جدی نگرفتند وحتی او به سخره هم گرفته شد. 
حاال اما شیخ در وضعیت امیدوار کننده ای قرار دارد. او 
می تواند  دارد  که  ظرفیت هایی  به  توجه  با  و  زده  گل  سه 
شیخ  کند.  کمتر  بیستم  لیگ  گلزن های  با  را  فاصله اش 
درباره آقای گلی می گوید: »روزهایی که مصدوم بودم وعده 
دادم برای آقای گلی تالش کنم. شاید آن روزها کسی باور 
باید  یابم.  ایــن مهم دســت  به  تــالش می کنم  امــا  نمی کرد 
دوباره تأکید کنم که من برای آقای گلی درلیگ برتر همچنان 
انگیزه دارم و دست از تالش نمی کشم.« شیخ درباره بازی 
با تراکتور عالوه بر آن دو گل انرژی زیادی را هم صرف کرد 
تا تیمش از جلو حریف را پرس کند. شاید یکی از دالیلی 
بگیرد  قــرار  فشار  تحت  شجاعی  مسعود  شد  موجب  که 

پــاس گل  اشتباه  بــه  و 
مــهــاجــم  بـــه  را  اول 
ــد  ــدهـ اســــتــــقــــالل بـ
ــأثــیــرگــذاری  هــمــیــن ت
آقــای مهاجم بــود. به 

اکــنــون در  هــرحــال شیخ 
وضعیتی مناسب قرار دارد و گلزنی اش 
هــواداران  از  بسیاری  تراکتور  با  بازی  در 

این باشگاه را امیدوار کرده است. 
این  تبریز  نماینده  بــا  ــازی  ب از  بعد  البته 
ســؤال دوبـــاره در ذهــن استقاللی ها شکل 
گرفت کــه بــه راســتــی چــرا ســازمــان لیگ 
انتخاب  را  ــوزدهــم  ن لیگ  بهترین های 
نکرد و جایره کفش طال را برای دیاباته 
نفرستاد. شاید به دلیل شیوع ویروس 
کرونا امکان برگزاری فیزیکی این مراسم 

مهاجم  طــالی  کفش  مــی شــد  امــا  نباشد، 
استقالل را برایش ارسال کرد تا آبی ها که 
یک  به  الاقــل  محروم شدند  قهرمانی  از 
عنوان با ارزش درلیگ گذشته می  رسیدند 

ایــن انتخابات سبب شده  صــــــــــدای امــا عمالً حــذف 
بسیاری از استقاللی ها درآید.او خودش هم می گوید: »یک 

کفش طال طلب دارم و برای دومی می جنگم«. 

پی اس جی، تاتنهام و آرسنال مهاجم اینتر را می خواهند

»کریستین اریکسن« شاه ماهی زمستانی
ایــنــتــر  غالم نژاد:  امین 
ــرای یک  ــ بـ و آرســـنـــال 
انتقال  و  جابه جایی 
ــه لــنــدن  اریـــکـــســـن بـ
ــرا در  ــوریـ تـ و حــضــور 
میالن در حال انجام 
هستند.  ــرات  ــذاکـ مـ
بــه نظر  در حــالــی کــه 
مــــی رســــیــــد خـــریـــد 
قبل  سال  زمستانی 
به  تاتنهام  از  اینتر 
یـــک مـــهـــره اصــلــی 

تیم  ترکیب  تبدیل در  کــونــتــه  آنــتــونــیــو 
کریستین  وار  کــابــوس  حــضــور  ــا  امـ ــود،  شــ
اریکسن در جمع نراتزوری به یک معضل برای 

این بازیکن و اینتر تبدیل شده است.
چندی پیش بود که جوزپه ماروتا مدیرورزشی 
به  اریکسن  از فروش  به صراحت  اینترمیالن 
پایان  زنــگ  عمالً  تا  داد  خبر  دیگر  باشگاهی 
کـــــار ایـــــن هــافــبــک 
در  دانـــــمـــــارکـــــی 
جوزپه مه آتــزا به 
صدا دربیاید ولی 

تاکنون این انتقال شکل نگرفته است.

از پاریس به لندن#
پس از حضور مائوریسیو پوچتینو در پاریس، 
خیلی ها از حضور اریکسن در این تیم و حتی 
از عالقه پوچتینو برای کار با شاگرد سابقش 
خبر دادند اما هیچ کدام از این اخبار واقعیت 
بازگشت  احــتــمــال  از  آن  از  پــس  و  نــداشــت 
اریکسن به تاتنهام خبر به میان آمد و حاال 
این  مشتری  جدیدترین  عنوان  به  آرسنال  از 

بازیکن نام برده می شود.

جابه جایی زمستانی#
اما روزنامه توتو اسپورت در خبری مدعی شده 
است که اینتر در حال بررسی یک جابه جایی 
بین کریستین اریکسن و لوکاس توریرا است. 
این روزنامه چاپ تورین ادعا می کند نراتزوری 
عنوان جانشین  به  را  بازیکن  دارد یک  قصد 
مارسلو بروزوویچ برای حضور بر روی نیمکت 
بررسی  حــال  در  و  بگیرد  خدمت  بــه  تیمش 
انتقال قرضی این بازیکن از آرسنال است که 
تابستان گذشته با قراردادی قرضی به اتلتیکو 
تــوریــرا  مــیــان  ایــن  در  البته  پیوست.  مــادریــد 

و  فیورنتینا  با  نیز  سامپدوریا  سابق  هافبک 
تورینو ارتباط هایی داشته است.

بازگشت قرضی#
در  را  اریکسن  گذشته  هفته  کونته  آنتونیو 
به  فیورنتینا  مقابل  بازیساز  هافبک  پست 
بازی فرستاد، اما کاپیتان تیم ملی دانمارک روز 
یکشنبه و در بازی مقابل یوونتوس 9۰ دقیقه 
روی نیمکت تیمش بود و چندین گــزارش در 
فروش  به  مایل  نراتزوری  که  کرد  تأیید  ایتالیا 
ــراردادی بــه مــدت چهار  ــ او اســت. اریکسن ق
فصل و نیم با اینتر دارد که به طور میانگین 
هفتگی ۲6۰ هزار پوند دریافت خواهد کرد و 
با پاداش ها او می توانست تا 36۰ هزارپوند به 

جیب بزند.
این بازیکن ۲6 ساله در این فصل تاکنون ۱4 
بازی در تمام مسابقات برای اینتر داشته است 
در حالی که توریرا ۱3 بازی در واندا متروپولیتانو 
انجام داده است. مذاکرات بین اینتر و آرسنال 
می تواند  اریکسن  اما  است  نشده  آغاز  هنوز 
بــه صـــورت قــرضــی بــه لیگ بــرتــر بــرگــردد، به 
شرط آنکه باشگاه جدیدش حقوق کامل او را 

پرداخت کند.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس در پاسخ به اتهامات کادرفنی تیم 
فــوالد و به خصوص حمالت کالمی هاشمی نسب در توییتی 
نوشت:»لطفاً در مــورد تیم خود صحبت کنید.استفاده از نام 
تیم های بزرگ برای خودنمایی و ناله های نخ نما ترفند مناسبی برای 
رسیدن به اوج نیست«. هاشمی نسب که روزگاری در پرسپولیس 
می درخشید پس از شکست فوالد مقابل پرسپولیس،سرخ ها را 
تیمی خاص که تحت حمایت قدرت های بیرونی است نامید. او 

البته در طول بازی بارها با داد زدن جو بازی را به هم ریخت.

سرمربی اسبق تیم ملی و آقای گل فعلی جهان در استوری 
بر  ــو  ری کیکر  نشریه  بــا  مفصلش  مصاحبه  انتشار  بــا 
اعتقادش به شایستگی شکستن رکوردش توسط رونالدو 
تأکید کرده است. در بخشی از این مصاحبه می خوانیم 
»برای من یک افتخار واقعی است که بازیکنی در کالس و 
جایگاه رونالدو رکوردم را بشکند. کریستیانو رونالدو یکی 
از بهترین بازیکنان، نه تنها در این دوران بلکه تمامی ادوار 

است. او به معنای واقعی یک پدیده است«.

علی داییابراهیم شکوری
تصویر خــداداد عزیزی در صفحه اینستاگرام اسطوره فوتبال 
آلمان نقش بست. لوتار ماتئوس، کاپیتان پیشین بایرن مونیخ و 
تیم ملی آلمان عکس جالبی را همراه با خداداد عزیزی مهاجم 
پیشین تیم ملی ایران زمانی که در تیم کلن توپ می زد منتشر 
کرد. خداداد در کلن روزهای خوبی را پشت سر گذاشت و این در 
حالی بود که این بازیکن از دورتموند هم پیشنهاد داشت که بنا 
به دالیلی به تیمی که سرمربیگری آن هیتسفیلد برعهده داشت 

نرفت. هنرنمایی او مقابل بایرن همیشه در ذهن همه ما ماند.

تورس پس از بازگشت به اتلتیکو در نهایت ۱8 ماه پیش از دنیای 
فوتبال خداحافظی کرد، اما تصاویر جدید نشان می دهد در این مدت 
او حسابی به بدن خود شکل و فرم داده است. تورس وارد دنیای 
تبلیغات شده و با برند  AW8 )شرکت بیمه و حقوق بازنشستگی( به 
توافق رسیده است. فرناندو تورس در صفحه خود نوشت: »با افتخار 
فراوان اعالم می کنم سفیر رسمی برند AW8 در جنوب شرقی آسیا 
شده ام. برای رویدادهای مهیج و تبلیغات هیجان انگیز در این مسیر و 

همکاری با این برند من را دنبال کنید«.

لوتار ماتئوسفرناندو تورس

دیاباته در گفت و گو با قدس: 

یک کفش طال طلب دارم

ضد حمله

 سرمربی پیشین نساجی 
به شهر خودرو می آید

سرمربی پیشین تیم فوتبال نساجی قرار است به عنوان دستیار 
شود. اضافه  خـــودرو  شهر  فنی  کــادر  به  رحمتی  سیدمهدی 
به گزارش تسنیم، باشگاه شهر خودرو برای تقویت کادر فنی 
تیمش با وحید فاضلی سرمربی پیشین تیم نساجی مازندران 
وارد مذاکره شده است. فاضلی که در هفته گذشته از نساجی 
جدا شد، قرار است به عنوان دستیار سیدمهدی رحمتی بعد از 

بازی مقابل نساجی به این تیم مشهدی بپیوندد. 

 عبدی، نامزد بهترین مهاجم
 لیگ قهرمانان آسیا

بهترین  نامزدهای  میان  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مهاجم 
مهاجم لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۰ حضور دارد. سایت 
رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( از کاربران خود خواست 
تا بهترین مهاجم لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ را انتخاب کنند که از 
میان مهاجمان نمایندگان ایران در این رقابت ها، تنها نام مهدی 

عبدی از پرسپولیس در میان گزینه ها دیده می شود.

 پرسپولیس با برانکو به توافق رسید
از چند روز پیش صحبت هایی مبنی بر شکایت برانکو ایوانکوویچ 
مطالبات  بخاطر  باشگاه  ــن  ای از  پرسپولیس   ســابــق  سرمربی 

مالیاتی اش به گوش می رسید.
مدیران پرسپولیس پس از اطــالع از این موضوع، در صدد حل 
مشکل سرمربی پرافتخار خود بودند تا مشکالت او را حل کرده 
و رابطه خوب میان برانکو و باشگاه پرسپولیس خراب نشود. طبق 
اعالم رسمی پرسپولیسی ها، مدیران این باشگاه دیروز در ارتباط 
با مسایل مالیاتی برجای مانده از گذشته، مذاکره و گفت وگوی 
صمیمانه ای با برانکو ایوانکوویچ داشتند. آنگونه که رسانه رسمی 
پرسپولیس اعالم کرده است، در پی این جلسه سرمربی اسبق 
سرخپوشان، توافق کرد که باشگاه پرسپولیس فرصت دو ماهه ای 
برای حل و فصل بدهی های مالیاتی ناشی از تعهد صورت گرفته در 
قرارداد داشته باشد. مدیران باشگاه در پایان این جلسه از حسن 

همکاری برانکو، تقدیر و تشکر کردند.

برتری قاطعانه بنفیکا با گلزنی طیبی
بازیکن تیم ملی فوتسال کشورمان در شب پیروزی پُرگل تیمش 
در لیگ برتر پرتغال، زننده یکی از گل های سرخپوشان بود. به 
گــزارش گروه ورزش، هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال پرتغال 
سه شنبه شب با دیدار تیم های بنفیکا و آزمیس پیگیری شد که 
در این بازی بنفیکا با نتیجه ۱۱ بر یک به پیروزی رسید. حسین 
طیبی لژیونر فوتسال ایران در تیم بنفیکا از ابتدا به میدان رفت 
و در دقیقه ۱3، گل پنجم شاگردان جوئل روچا را به ثمر رساند. 
بنفیکا با این برتری، 5۰ امتیازی شد و به صدر جــدول لیگ 

پالکارد صعود کرد.

جریمه ۳۰۶ یورویی طارمی
 به خاطر دریافت کارت قرمز مستقیم

سه شنبه شب در نیمه نهایی لیگ کاپ پرتغال پورتوبه مصاف 
اسپورتینگ رفت و ۲ بر یک شکست خورد تا از صعود به فینال 
باز بماند. در این دیدار مهدی طارمی به دلیل دریافت کارت قرمز 
مستقیم در جریان دیدار با بنفیکا غایب بود و اکنون باید 3۰6 

یورو نیز به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال بپردازد.

بیرانوند از پرسپولیس شکایت کرد
علیرضا بیرانوند که با جدایی اش از پرسپولیس و پیوستنش 
به آنتورپ بلژیک، ۷۰۰ هزار دالر به سرخ ها درآمد رساند، حاال 
برای دریافت مطالبات فصل گذشته خود و فصل های قبل به 
فوتبال  فدراسیون  مربیان  و  بازیکنان  وضعیت  تعیین  کمیته 
ایسنا  با  کــرده اســت. یک منبع مطلع در گفت وگو  شکایت 
ضمن تأیید خبر شکایت بیرانوند از پرسپولیس اعالم کرد کمیته 
تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به باشگاه 
پرسپولیس خواستار توضیح این باشگاه درباره ادعای بیرانوند 
شده است. علیرضا بیرانوند مدعی است 5 میلیارد و ۷۰ میلیون 
تومان از باشگاه پرسپولیس بابت اصل قرارداد و آپشن های چند 

فصل اخیر طلبکار است.

مدافع استقالل بازی با سایپا را از دست داد
مدافع تیم فوتبال استقالل به دلیل مصدومیت دیدار با سایپا 
را از دست داد. به گزارش گروه ورزش احمد موسوی  که دیدار 
استقالل مقابل تراکتور را به دلیل مصدومیت زانو از دست داده 

بود به دیدار آینده تیمش مقابل سایپا هم نمی رسد. 

واکنش ذوب آهن 
به خبر توافق جهانی با استقالل

صبح دیــروز اخباری مبنی بر توافق میالدجهانی بازیکن تیم 
ذوب آهن اصفهان با باشگاه استقالل و انتقال زمستانی او به 
تیم آبی پوش تهران منتشر شد. علی دادفر مدیررسانه ای تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان در این خصوص به فارس گفت: میالد 
جهانی تحت قرارداد باشگاه ذوب آهن است. انتشار  این اخبار 
انتقاالت شروع  و  نقل  و در حالی که هنوز فصل  کذب است 
نشده و درگیر مسابقات حساس هستیم، به نظر چیزی جز 
ایجاد حاشیه و ضربه زدن به تیم ما نیست. وی افــزود: بعید 
می دانم باشگاه بــزرگ استقالل در این زمــان دست به چنین 
کاری زده باشد. حتی اگر هم این باشگاه صحبت هایی را با خود 
میالدجهانی انجام داده باشد، این کار غیرقانونی است. اگر تیمی 
تمایل به جذب بازیکنی از ذوب آهن دارد باید در موقع خودش و 

از راه قانونی و حرفه ای این کار را انجام بدهد.

منهای فوتبال

هفته هجدهم بوندسلیگا

مونشن گالدباخ - دورتموند
 پنجشنبه 2 بهمن -  23:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

مهلت نام نویسی در لیگ جودو تمدید شد
در جلسه رئیس فدراسیون با مسئوالن سازمان لیگ مقرر شد که 
مهلت نام نویسی در سومین دوره سوپرلیگ کشور تا ۷ بهمن تمدید 

شود.
به گزارش سایت فدراسیون جودو، در این جلسه که علی نصیری، 
مسئول پذیرش و امور اداری سازمان لیگ نیز حضور داشت، مقرر 
شد مهلت نام نویسی در سومین دوره رقابت های سوپرلیگ جودو تا 
هفتم بهمن ماه ، تمدید گردد، همچنین روز جمعه ۱۷ بهمن ماه ، 
مراسم قرعه کشی سوپرلیگ انجام خواهد شد.رقابت های سوپرلیگ 
، اسفند ماه سال جاری با رعایت پروتکل های بهداشتی و به صورت 

متمرکز برگزار خواهد شد.

 زمان مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا 
اعالم شد

رئیس کمیته کانوپولو کنفدراسیون کانوئینگ آسیا در ایمیلی به 
فدراسیون قایقرانی تاریخ برگزاری مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا 
را اعالم کرد.بر این اساس مسابقات قهرمانی آسیا کانوپولو ۲۷ تا 3۰ 
آبان ماه ۱4۰۰ در سنگاپور برگزار می شود. به گزارش فارس، رئیس 
کمیته کانوپولو کنفدراسیون کانوئینگ آسیا در ایمیل خود تأکید کرده 
که باتوجه به همه گیری کووید ۱9 در سراسر جهان و تغییر دائمی 
شرایط، کمیته برگزاری تمایل دارد بازخورد و نظر فدراسیون های ملی را 
در خصوص زمان و محل برگزاری مسابقات بداند و به این ترتیب فرم 
نظرسنجی همراه با ایمیل به فدراسیون ارسال شده تا نظر کشورهای 

شرکت کننده اخذ شود.

چالش جدید پیش روی سعید علی حسینی 
سعید علی حسینی که یک سال بعد از کنار رفتن از دوران قهرمانی 

حاال ریاست هیئت وزنه برداری اردبیل را هم برعهده گرفت.
به گــزارش »ورزش سه« این وزنه بــردار اردبیلی سال گذشته بعد 
از اختالفاتی که با سرمربی تیم ملی داشــت، از دنیای قهرمانی 
خداحافظی کرد، اما دوری او از وزنه برداری خیلی طول نکشید.چندی 
قبل سعید علی حسینی از سوی فدراسیون وزنه برداری به عنوان 
سرمربی تیم جوانان انتخاب شد و کار خود را خیلی زود استارت 
زد، اما این سمت هم برای قهرمان سابق فوق سنگین وزنه برداری 
کافی نبود. علی حسینی دیروز در مجمع انتخاباتی هیئت وزنه برداری 
اردبیل به عنوان کاندیدا حاضر شد و با رأی اکثریت توانست ریاست 

این هیئت را برعهده بگیرد. 

 لیگ برتر تیراندازی 
دوم و سوم بهمن برگزار می شود

مسابقات لیگ برتر تیراندازی تفنگ و تپانچه بادی دوم و سوم بهمن 
با رعایت فاصله گــذاری نفرات در خطوط در محل سالن 8۰ خط 

مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
به گــزارش سایت فدراسیون تیراندازی، هفته سوم و چهارم لیگ 
برتر تفنگ بادی بانوان در قالب پنج تیم شامل پارس جم، دانشگاه 
آزاد، مقاومت، برلیان ۲۲ و هیئت قم در روز پنجشنبه دوم بهمن در 
دو دیدار به میزبانی تیم های مقاومت و برلیان ۲۲ برگزار می شود. 
در هفته سوم مقاومت و در هفته چهارم دانشگاه آزاد در قرعه 

استراحت به سر می برند.

 پانزدهمین برد سیچوان 
با دبل دبل حامد حدادی 

تیم بسکتبال سیچوان با درخشش ستاره ایرانی پانزدهمین پیروزی 
خود را ثبت کرد. به گزارش »ورزش سه« در راند سی و دوم لیگ 
تیم بیجینگ  بر 93  تیم سیچوان 9۷  حرفه ای بسکتبال چین 
فوربیدن وریرز را شکست داد.حدادی بازیکن تیم سیچوان و ستاره 
بسکتبال ایران 36 دقیقه در میدان حضور داشت و با ثبت ۱3 امتیاز، 

۱8 ریباند و 3 پاس منجر به گل باز هم دبل دبل کرد.
یاران حدادی با ثبت ۱5 پیروزی و ۱5 شکست در رده دهم لیگ چین 
CBA قرار دارند.حضور سنتر ایرانی تیم سیچوان در ترکیب این تیم 
ارتباط مستقیمی با برتری این تیم در بازی هایی داشته که در لیگ 
چین انجام داده است و حاال یک بار دیگر با درخشش او سیچوان 

خود را در بین ۱۰ تیم باالی جدول حفظ کرده است.

آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی 
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های قهرمانی 
آسیا و گزینشی المپیک از روز 4 بهمن ماه در خانه کشتی برگزار 

می شود.
فرنگی  کشتی  ملی  تیم  اردوی  مرحله  سومین  مهر،  گـــزارش  بــه 
و گزینشی  رقابت های قهرمانی آسیا  بــرای حضور در  بزرگساالن 
المپیک روزهــای 4 تا ۱5 بهمن ماه در خانه کشتی شهید ابراهیم 

هادی برگزار می شود.

۲۴ تیم صعود کرده در هندبال قهرمانی جهان 
۲4 تیم صعود کرده در هندبال قهرمانی جهان مشخص شدند.

گروه یک: مجارستان، اسپانیا، آلمان، لهستان، برزیل، اروگوئه.
گروه دو: دانمارک، کرواسی، قطر، آرژانتین، ژاپن، بحرین.

گروه سه: پرتغال، فرانسه، ایسلند، نروژ، سوئیس، الجزایر.
اسلوونی،  مصر،  روسیه،  هندبال  فدراسیون  سوئد،  چهار:  گــروه 

بالروس، مقدونیه شمالی

گزارش ویژه

درخواست کنفدراسیون آسیا از کشورهای عضو
فرصت ویژه ایران برای میزبانی لیگ قهرمانان آسیا

به نظر می رسد که قطر امکان میزبانی از تمام بازی های مرحله گروهی را ندارد و دیگر کشورها 
باید این خال را پر کنند. به گزارش ورزش سه، هفته آینده قرار است قرعه کشی لیگ قهرمانان 
آسیا ۲۰۲۰ برگزار شود و دو ماه از اوایل فروردین فصل جدید مسابقات قاره آسیا با دیدارهای 

پلی آف و سپس مرحله گروهی استارت می خورد.
این در حالی است که طبق اعالم ای اف سی بازی های مرحله گروهی منطقه غرب از ۲5 
فروردین تا ۱۰ اردیبهشت باید به صورت متمرکز برگزار شوند و بازی های مرحله شرق نیز بعد 
از آن انجام می شوند. نکته مهم این که باتوجه به افزایش تعداد تیم ها، قطر امکان میزبانی 
تمام مسابقات را ندارد. آن ها اگرچه فصل گذشته با شایستگی تورنمنت را میزبانی کردند 
و به قول ویندسور جون دبیرکل ای اف سی مانع از نابودی فوتبال آسیا شدند اما این بار به 
خاطر میزبانی از جام جهانی باشگاه ها و همین طور بازی های فشرده داخلی و مقدماتی جام 
جهانی، با کمبود زمین مواجه هستند. بنابراین ای اف سی اعالم کرده که دیگر کشورها نیز 
می توانند برای میزبانی این رقابت ها اقدام کنند. البته قطر یکی از میزبانان قطعی این رقابت 

هاست اما احتماالً برگزاری تعداد محدودی از بازی مرحله گروهی را برعهده می گیرد.
در چنین شرایطی فرصت برای کشورهای دیگر غرب و شرق آسیا به وجود می آید؛ ایران، 
عربستان، امارات و... کشورهایی هستند که دست کم می توانند یکی دو گروه که نمایندگان 
خود در آن حضور دارند را میزبانی کنند. همچنین ورود عمان، کویت و اردن نیز در این کارزار 

رقابتی محتمل خواهد بود.
البته مشکل ایران - عربستان سبب می شود تا شانس این دو برای گرفتن میزبانی پایین بیاید 
و آن ها باید امیدوار باشند که تیم های طرف مقابل در پلی آف بازنده شوند تا دست کم در دو 
گروه، کار روی روال باشد. فدراسیون های عضو ای اف سی می توانند از روز 8 بهمن درخواست 
میزبانی خود را ارسال کنند. دو دهه پیش نیز مسابقات قاره ای فوتبال آسیا اغلب به شکل 
متمرکز در یک کشور برگزار می شد. به طور مثال یک گروه در تاشکند ازبکستان و دیگری در 
کواالالمپور مالزی؛ آیا ایران هم موفق به گرفتن میزبانی خواهد شد؟ میزبانی ای که فرصت 
نمایش توانایی مسئوالن ایرانی که ادعای برگزاری جام ملت ها دارند را نیز به آزمون می گذارد.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

کارگردان نمایش »برونسی«: 

تئاتری ها بدون کار بیمار می شوند  
»برونسی«  نمایش  کــارگــردان 
ــر ما  گــفــت: مــن مــعــتــقــدم اگـ
نکنیم  کار  و  تمرین  تئاتری ها 
ــار بــیــمــاری مــی شــویــم، در  دچـ
»بــرونــســی« هم  تمرین  حین 
خــوشــبــخــتــانــه هــیــچ کــــدام از 

اعضای گروه ما به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی دچار این 
بیماری نشدند.

از بزرگ ترین  ایــرنــا، مرتضی شــاه کــرم اظهار کــرد: یکی  گــزارش  به 
ضررهایی که حتی پیش از کرونا شامل حالمان شده، این است که 
تئاتر جزو مشاغل محسوب نمی شود و وقتی مشکلی مثل کرونا 
پیش می آید، این چنین همه چیز بر هم می ریزد، وقتی کرونا شیوع 
پیدا کرد، یک سالی گذشت تا مسئوالن به فکر تئاتری ها افتادند، 

چون عده ای به خاطر کرونا دچار مشکالت معیشتی شدند.
بیماری  دچــار  نکنیم  کــار  و  تمرین  تئاتری ها  ما  اگــر  من معتقدم 
می شویم، در حین تمرین »برونسی« هم خوشبختانه هیچ کدام از 
اعضای گروه ما دچار این بیماری نشدند و حدود دو ماه با گروهی 
۱۰ نفره از بازیگران و گروه ۱۵ نفره از عوامل با رعایت پروتکل های 
بهداشتی تمرین می کردیم که خدا را شکر هیچ کدام بیمار نشدیم 
ولی واقعیت این است که فکر می کنم تا حاال هیچ تمهیدی برای آن 
دسته از بچه های تئاتر که »کرونازده« شدند اندیشیده نشده و ما 
همچنان از این قضیه ضرر می بینیم.  نمایش من از دوم بهمن ماه 
در خالل برگزاری جشنواره تئاتر فجر در تاالر سایه تئاتر شهر اجرا 
می شود و امیدوارم بخشی از هزینه های ما با حضور تماشاگران و 

حمایتشان جبران شود.
شاه کرم گفت: به نظرم اگر جشنواره تئاتر فجر تعطیل می شد، تئاتر 
به طور کلی تعطیل می شد ما نباید اجازه بدهیم جشنواره تئاتر فجر 
که ویترین تئاتر کشور است، تعطیل شود. در جشنواره »مقاومت« 
اجراها به صورت برخط به نمایش درآمــد که من با آن هم موافق 
بودم اما حاال در جشنواره تئاتر فجر قرار است نمایش ها به صورت 
فیزیکی  و با حضور ۵۰ درصد از افراد اجرا شوند که به نظرم اتفاق 
خوبی است امیدوارم سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر بابی برای 
بازگشایی دوباره تئاتر باشد.گفتنی است این نمایش درباره یکی از 
قهرمانان جنگ به نام عبدالحسین برونسی است که چهار برهه 
از زندگی او را مرور می کند؛ برهه اول مربوط به دوران سربازی او و 
پیش از انقالب می شود، برهه دوم زندگی این شهید را در روستا و 
بازگشتش به شهر و انقالب است؛ در برهه سوم و چهارم دوباره به 

روستا برگشته و سپس حضورش در جنگ را می بینیم.
نمایش »برونسی« از روز پنجشنبه دوم بهمن ساعت ۱۸ با مدت 
زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تاالر سایه مجموعه 

تئاتر شهر آغاز می شود.

تهیه کننده: انیمیشن را جدی نمی گیرند

 احتمال انصراف »پسر دلفینی« 
از جشنواره سی و نهم

تهیه کننده انیمیشن سینمایی 
به  ــاره  اشـ بــا  دلفینی«  »پسر 
اینکه اگر همچنان به انیمیشن 
حــضــور  از  نــــشــــود،  ــه  ــوجــ ــ ت
جشنواره  نهمین  و  ســی  در 
می دهد،  انــصــراف  فجر  فیلم 

تأکید کرد: انیمیشن جدی گرفته نمی شود.
محمدامین همدانی، تهیه کننده انیمیشن »پسر دلفینی« که به 
انیمیشن سینمایی در سی و نهمین جشنواره فیلم  عنوان تنها 
فجر حضور دارد، در گفت وگو با مهر گفت: اینکه برای انیمیشن 
گرفته  نظر  در  سیمرغی  فجر  فیلم  جشنواره  نهمین  و  ســی  در 
نمی شود، تنها یکی از گالیه های ماست. معتقدم برای دیده شدن 
این انیمیشن در جشنواره باید اتفاقی رخ دهد که در شأن این پروژه 
باشد؛ چرا که تولید آن چند سال طول کشیده است و به نمایندگی 
از جامعه انیمیشن نباید اجــازه داد تجربه کم لطفی جشنواره در 
دوره های گذشته تکرار شود. این تهیه کننده انیمیشن توضیح داد: 
نمایش های  از  خارجی  و  داخلی  عالی  بازخوردهای  خوشبختانه 
ثمر نشستن  به  از  که نشان  داشته ایم  انیمیشن  این  خصوصی 
تالش های یک تیم بزرگ است و به نظر می رسد اگر جشنواره فیلم 
فجر به دلیل جو سلبریتی هایی که طبعاً دچــارش می شود، طبق 
معمول بخواهد انیمیشن را زیر دست و پا قرار دهد، ممکن است که 

تصمیم دیگری برای »پسر دلفینی« گرفته شود.
وی تأکید کرد: متأسفانه مطابق سال های گذشته این احتمال وجود 
دارد که »پسر دلفینی« در رشته های همسان با دیگر آثار داوری 
نشود، رشته هایی مثل فیلم نامه، تدوین، موسیقی، صداگذاری و… 
مسئله دیگر این است که براساس قانون جشنواره فیلم فجر، زمانی 
که یک انیمیشن در جشنواره حضور دارد، در بخش مسابقه شرکت 
نمی کند و در خارج از مسابقه به آن پرداخته می شود که این کار برای 
انیمیشنی که حاصل زحمت چندین ساله استودیو اسکای فریم 
و حمایت سرمایه گذاران بوده کابوس است و اگر این پاسخ روشن 

نشود انصراف می دهیم.
همدانی بیان کرد: معموالً پیش از جشنواره فیلم فجر وعده های 
خوبی به آثار انیمیشن داده می شود اما در طول برگزاری جشنواره 
می بینیم که حتی نام آن در جدول پخش برنامه ها به درستی درج 
نمی شود و یا حتی سالن خوب و نشست خبری مناسبی برای آن در 
نظر گرفته نمی شود، این در حالی است که مهم ترین هدف برای ما 

این است که »پسر دلفینی« توسط مردم دیده شود.
وی ادامه داد: امیدوارم شرایطی فراهم شود که انیمیشن در همه 
بخش های همسان با فیلم های دیگر وارد داوری شود و اکران های 
آن همانند دیگر فیلم ها باشد. معموالً معتقدند که انیمیشن برای 
کودکان است و جشنواره فیلم فجر هم بچه بازی نیست و به همین 

دلیل انیمیشن را در اولویت های آخر قرار می دهند.

نقش    در  بــاخــانــمــان  در ســریــال  شــمــا 
»سمانه« بازی می کنید، درباره اضافه شدن 
به این سریال و نقشی که ایفا کردید برایمان 

بگویید.
ــقــش یـــک دخــتــر  مـــن در ایــــن ســـریـــال ن
دندانپزشک به نام سمانه را بازی می کنم که 
۱۰سال است با پسرعمویش قرار است ازدواج 
کند اما عمو و مــادرش مرتب سنگ اندازی 
وصلت صورت  ایــن  نمی گذارند  و  می کنند 
بگیرد و اتفاق هایی در این مسیر به وجود 
می بینند.  سریال  در  مخاطبان  که  می آید 
نقش مادرم را خانم افسانه بایگان و نقش 
عمویم را آقای آتیال پسیانی بازی می کنند. 
آقای نیک نژاد تابستان امسال من را به این 
کــار دعــوت کردند امــا از آبــان مــاه روبــه روی 
به  مربوط  کار  از  بخش هایی  رفتم،  دوربین 
گروهی که با آقای پورشیرازی و خانم لرستانی 

کار می کردند، فیلم برداری شده بود. 

ویــژگــی  هــای نــقــش ســمــانــه در ســریــال   
باخانمان چه بود که شما را برای ایفای این 

نقش جذب کرد؟
ایــن سال ها سعی  در  اســت  ایــن  واقعیت 
کرده ام تئاتر کار کنم چون خاستگاه من در 
بازیگری، تئاتر است و همیشه هم پررونق 
کرونا  بیماری  درگیر  که  زمانی  از  امــا  بــوده 
تئاتر هم کساد شد. راستش  بازار  شدیم، 
خودم هم جرئت نمی کنم که در این اوضاع 
کرونایی تئاتر کار کنم. اولویت من همیشه 
در  ــژه ای  ــ وی موقعیت  اگــر  ــی  ول بـــوده  تئاتر 
تلویزیون یا سینما برایم پیش می آمد قبول 
می کردم. من هشت ماه در خانه بودم و کار 
نمی کردم تا اینکه در مهرماه، کرونا گرفتم 
و بهبود یافتم، پس از آن تصمیم گرفتم با 
رعایت پروتکل های بهداشتی کار کنم. وقتی 
نقش سمانه به من پیشنهاد شد، احساس 
نقش  و  دارد  متفاوتی  ویــژگــی هــای  کـــردم 
نظرم نقش »سمانه«  بــه  اســت.  بــامــزه ای 
جای کار بیشتری برای پرداخت در سریال 
داشت اما در همین حد به آن اکتفا شد 
چون سیر داستان به سمت دیگری رفت. 
نقش،  جذابیت های  و  فیلم نامه  از  جــدای 
دیــگــر بــازیــگــران و کـــارگـــردان هــم بــرایــم در 
را  این مجموعه  بازی در  بودند که  اولویت 

قبول کنم.

در    ناشناخته  بازیگران  سریال،  ایــن  در 
بــازیــگــران شناخته شـــده ای همچون  کــنــار 
سعید  پسیانی،  آتیال  پــورشــیــرازی،  حسن 
امــیــرســلــیــمــانــی، افــســانــه بــایــگــان و شهره 
لرستانی حضور دارند، گروه بازیگران چطور 

به یکدستی در بازی ها رسیدند؟

سریال،  این  ناشناخته  بازیگران  بیشترین 
آن ها  به  فرصتی  و  هستند  تئاتر  بازیگران 
داده شد که در تلویزیون با بازیگران باتجربه 
همبازی شوند. نوع بازی حسن پورشیرازی 
و شهره لرستانی هم به بازیگران جوان تر و 
کم تجربه تر فرصت ایفای نقش هایشان را به 

بهترین شکل ممکن داد. 

و    سینما  عرصه  به  تئاتر  بازیگران  ورود 
تلویزیون را در سال های اخیر چطور ارزیابی 

می کنید؟ 
بیشتر شدن سالن های  دلیل  به  نظرم  به 
تئاتر  گرفتن  رونق   ،9۰ دهه  در  خصوصی 
دیــده شوند  تئاتر  بازیگران  که  سبب شد 
ایــفــای نقش در سینما  بـــرای  بــه آن هـــا  و 
شــود.  خــوبــی  پیشنهادهای  تــلــویــزیــون  و 
دهه،  ایــن  در  تئاتر  گرفتن  رونــق  دلیل  به 
بازیگران تئاتر فرصت ظهور بیشتری پیدا 

به  ورود  درســـت  راه  مسیر،  ایــن  کــردنــد. 
بازیگری است.

تلویزیون    و  به سینما  تئاتر نسبت  چرا 
برای شما اولویت بیشتری دارد؟

تئاتر رشد کرد.  پارتی نمی توان در  با  چون 
توانمندی هایی  یکسری  باید  تئاتر  بازیگر 
تلویزیون،  و  سینما  در  ولــی  باشد  داشــتــه 
ــی نــیــســت گــاهــی  ــمــنــدی مــــالک اصــل ــوان ت
ضعف های بازی را کارگردانی و تدوین خوب 
ایــن طــور نیست.  تئاتر،  امــا در  می پوشاند 
آشــکــار  صحنه  روی  بــازیــگــر  ضــعــف هــای 
بــرای گفتن  تئاتر حرفی  می شود. وقتی در 
داشته باشید عرصه بر کسانی که با پارتی 
در سینما و تلویزیون میدان پیدا می کنند 
تنگ می شود به همین دلیل در فضای تئاتر، 
وقتی  بنابراین  کــرد  کــار  می توان  حرفه ای تر 
می توانم در فضای تئاتر، حرفه ای تر کار کنم 

اولویت  برایم  دارم،  بیشتری  رشد  و فضای 
بیشتری دارد. 

بــرای    تــلــویــزیــون  و  فــضــای سینما  ــرا  چـ
پارتی بازی مهیاتر است؟

چون بحث تجارت است و کسانی که پول 
تعیین  را  تلویزیون  و  دارنـــد، مسیر سینما 
می کنند. متأسفانه این روند غلط در تئاتر 
هم راه یافته است یعنی یک جوان بی تجربه 
با پول و پارتی، کارگردان تئاتر می شود ولی 
ایــن هــا مــانــدگــار نیستند، مــدتــی بــا پــول و 
دستمزدهای باال به بازیگران کار می کنند اما 
فراموش می شوند. در سینما و تلویزیون هم 
چنین است مدتی هستند، می روند و بعد 

فراموش می شوند. 

ژانر مورد عالقه شما در بازیگری چیست؟  
ژانر مورد عالقه من، درام است ولی سال های 
اخیر، بیشتر طنز بازی کرده ام چون موقعیت 

جامعه و ذائقه مخاطب، فیلم و سریال طنز 
را می طلبد به ویژه در یک سال اخیر به دلیل 
شیوع بیماری کرونا و تنگناهای اقتصادی، 
ترجیحم بازی در فیلم ها و سریال های طنز 
بوده است تا مردم سرگرم شوند. اگرچه بازی 
در گونه طنز، کار بسیار دشواری است چون 
خنداندن مردم، سخت است. بازیگران موفق 
در ژانر طنز عالوه بر استعداد خوبی که در 
بازیگری دارند از هوش باالیی هم برخوردارند 
تا بتوانند از موقعیت های مختلف برای ایجاد 

طنز بهترین استفاده را ببرند. 

تلویزیون    را در  سریال های طنز دهه 90 
اینکه  دلیل  نظر شما  به  می بینید،  چطور 
سریال های طنز این دهه نسبت به دهه 80 

از اقبال کمتری برخوردار است، چیست؟
دهــه ۸۰ با سریال های رضــا عــطــاران، دهه 
موفقی برای تلویزیون در سریال سازی طنز 
به  نشد.  تــکــرار  دیگر  او،  مانند  چــون  ــود  ب
نظرم یکی از دالیلی که موجب اقبال کم به 
سریال های طنز تلویزیون شده، ممیزی های 
ــاد دارم کــه در  ــدازه اســـت. بــه ی ــ بیش از ان
ممیزی  چقدر  پزشکان  ساختمان  سریال 
اعمال شد. البته در دهه 9۰ هم سریال های 
طنز خوب داشتیم اما آنچه در سریال های 
طنز تلویزیون مرا آزار می دهد این است که 
در  می کنیم  فــرض  ســاده لــوح  را  تماشاچی 
حالی که مخاطبان، بسیار باهوش هستند. 
درام  سریال های  در  معضل  این  متأسفانه 
هم وجود دارد ولی در طنز، این پیش فرض 
ساده لوح پنداشتن تماشاچی، نتیجه کار را 

خیلی احمقانه و ضعیف می کند. 

فیلم نامه    ضعف  را  معضل  ــن  ای دلــیــل 
می دانید؟

به نظرم دلیل اصلی اش ممیزی های بیش 
است.  تلویزیونی  سریال های  در  ــدازه  ان از 
موقعیت های  ایجاد  بــرای  فیلم نامه نویس 
تــلــویــزیــونــی خیلی  ســـریـــال هـــای  در  طــنــز 
ــا در شــبــکــه نــمــایــش  ــ ــت ام ــدود اســ ــحـ مـ
خــانــگــی، ایـــن مــحــدودیــت هــا کمتر اســت 
و نــتــیــجــه اش مــی شــود اســتــقــبــال از ایــن 
سریال ها. به نظرم استقبال از سریال های 
این  از  بهتر  بسیار  خانگی  نمایش  شبکه 
مــردم ســراغ سریال های مبتذل  که  اســت 
اگر  بروند.  مــاهــواره  ترکیه ای  بی محتوای  و 
کمی فضای تلویزیون بازتر شود هیچ کسی 
نمی کرد  تماشا  را  ِجم  مزخرف  سریال های 
ولی محدودیت ها موجب می شود که مردم 
به  و  دل زده شوند  تلویزیون  از سریال های 
ضــدارزش  و  بی محتوا  سریال های  سمت 

ترکیه ای سوق پیدا کنند. 

دیرباز در مستند »بوی خون« درباره  سریال »آقازاده«: 

تماشاچی ایرانی قصه گویی را دوست دارد
کامبیز دیرباز در مستند »بوی خون« درباره ایفای نقش 
شهنام در سریال »آقازاده« اظهار کرد: این نقش برای من 
یک چالش بود. چون یک نقش کم حرف بود و دوم اینکه 
پس از سریال »تب سرد«، نخستین نقش منفی را بازی 
می کردم. نقش های ضدقهرمان زیادی در این مدت بازی 
کردم اما شخصیتی که طعنه بزند به سمت منفی و کفه 

منفی بودنش سنگین تر باشد را بازی نکرده بودم.
وی درباره همبازی هایش بیان کرد: به هر حال بهرامی بال 
متفکر نیما بود و شهنام بال عملیاتی اش و رفتار و حرف 
زدن این شخصیت ها با هم فرق داشت. سال های سال 
است که با امیر آقایی از دوران تئاتر آشنا هستم و با امین 
هم کار کرده بودم، این موجب می شد که شناخت خوبی 
نسبت به هم داشته باشیم و هر کس وظایف خودش را 

بداند و کار خودش را در صحنه انجام دهد.
ــادآور شد: وقتی فیلم نامه به عنوان بستر کار،  دیرباز ی
فیلم نامه درستی باشد؛ پیش از این یک نفر خودش را 
روی کاغذ جای شخصیت قصه گذاشته و حاال باید این 
شخصیت را زنده کنیم، اگر این اتفاق افتاده باشد، آن وقت 
این مثلث یعنی من، امیر و امین، ترکیب جذابی می شود 

که خودم اعتقاد دارم جذاب از کار درآمده است.
از آن  به نظرم شخصیت شهنام  وی همچنین گفت: 
سریال  دوم  فصل  مناسب  که  اســت  شخصیت هایی 
اســـت. چـــون همیشه یــک عــالمــت ســؤالــی کــنــار این 
آدم هــاســت. با اینکه کم حرف هستند اما واکنش هایی 
غیرمنتظره دارند. باید پاسخی برای این عالمت سؤال ها 
باشد یا اینکه بیننده همیشه منتظر می ماند تا یک جایی 

عالمت سؤال ها به جواب برسد. این بازیگر درباره همکاری 
با بهرنگ توفیقی و حامد عنقا توضیح داد: من و بهرنگ 
توفیقی تقریباً چشم بسته همدیگر را پیدا می کنیم. من 
دکوپاژهای بهرنگ را دوست دارم به خصوص وقتی که 
فیلمبردار مسلطی دارد که می تواند دو سه دوربین را با 
هم تنظیم کند. این به بازیگر فرصت می دهد که تکرارهای 
کمتری در صحنه داشته باشد. در وضعیت کنونی، وقتی 
یک سکانس را می خوانم، می دانم که بهرنگ قرار است 

این سکانس را چگونه بگیرد.
دیرباز به پالن خوب برای بازیگر کم حرف اشاره و تأکید 
کــرد: مصداقش همین جا معلوم می شود که کارگردان 
خوب سبب می شود، بازیگر کم حرف هم به چشم بیاید. 

هماهنگی حامد عنقا با بهرنگ توفیقی یک جور تجربه و 
پختگی است که حاصل همکاری در چند پروژه بوده و این 

خودش یک مزیت است.
وی تصریح کرد: حامد عنقا قصه نویس و قصه گوی خوبی 
است. این را به عنوان یک تماشاچی حرفه ای می گویم که 
اغلب فیلم و سریال ها را می بیند. باید ببینیم و باید علت 
اینکه بعضی ها نمی بینند را بپرسیم. مثل فوتبالیستی که 
فوتبال لیگ های دیگر را نمی بیند و از دنیای فوتبال بی خبر 
است. به هر حال به عنوان یک بازیگر باید ببینیم در 

سینما و تلویزیون چه کسی چه کاری انجام داده است. 
بازیگر »آقازاده« ادامه داد: من به عنوان یک بیننده ایرانی، 
قصه گویی ایرانی را دوست دارم. برای همین شاید بعضی 

ژانرها مثل ژانر وحشت در سینما و تلویزیون ما جواب 
نداده چون تماشاچی ایرانی، قصه گویی را دوست دارد و 
حامد عنقا قصه گوی خوبی است. او همچنین تهیه کننده 
بسیار مهربانی است که آدم دوست دارد همیشه با او کار 
کند. وی درباره نخستین تصویری که از شنیدن نام آقازاده 
تصویری  متأسفانه  گفت:  می بندد،  نقش  ذهنش  در 
منفی! شرایط به شکلی شده که ناخودآگاه، آدم را به یک 
دنیای منفی پرت می کند. در حالی که می تواند به این 
شکل نباشد. مثل همین واژه سلبریتی که تا می شنوند، 

منتظرند چیز بدی باشد.
دیرباز در پایان درباره محسوس ترین تأثیری که آقازاده ها 
در زندگی شخصی اش گذاشته اند، گفت: این ها هیوالهای 
امــروز جامعه هستند. هر چقدر که فساد مالی این ها 
و فاصله طبقاتی جامعه هم  مــی شــود، شکاف  بیشتر 
افزایش می یابد. من که پدر و مادرم هر دو بازنشسته دولت 
هستند و زندگیشان با حقوق بازنشستگی می گذرد، نگران 
َسرِ برج و آخر برج هستند. من هم از جنس همین مردم 
هستم و در خانواده ای بزرگ شدم که همه مشغول کار 
بوده اند. طعم زندگی کارمندی را چشیده ام. ۱۰۰ درصد بر 
زندگی و خانواده من تأثیر می گذارد. امیدوارم ریشه این 

هیوالها زودتر خشکیده شود.
مستند »بـــوی خـــون« بــه کــارگــردانــی وحید سعیدی و 
نویسندگی احمد رنجبر، روایتی از متن و حاشیه سریال 
ــازاده« است. این مستند به تهیه کنندگی سیدامیر  »آق
موسوی نیا یکشنبه ها در سامانه های نماوا و فیلیمو منتشر 

می شود.

از  گــاف«  برنامه »سینما  نمایش،  روابــط عمومی شبکه  اعــالم  بر  بنا 
پخش  فاصله   در  و  دقیقه ای   ۱۰ قسمت   ۵۲ در  مــاه  بهمن  ابــتــدای 

فیلم های سینمایی از این شبکه پخش می شود.
ناخواسته  اشتباه های  به  طنز  نگاهی  با  گاف  سینما  تولیدی  برنامه 
میزانسن،  گــریــم،  لــبــاس،  صحنه،  وضعیت  شــامــل:  ــورد  ــ راک و  فنی 
سینمایی  مشهور  فیلم های  ساخت  در  و...  دکــور  بازیگران،   حرکت 

می پردازد. 
ــامــه اطــالعــاتــی در خــصــوص عــوامــل  ــرن هــمــچــنــیــن در رونــــد ایـــن ب
ــا ســیــنــمــا بـــه مــخــاطــبــان آن  ــبــط بـ  فــیــلــم و اطـــالعـــات عــمــومــی مــرت

ارائه می شود.
الزم به ذکر است برنامه سینما گاف به نویسندگی احسان آجرلو و گویندگی 

کریم بیانی در تأمین برنامه شبکه نمایش تهیه و تولید شده است.

 سینما گاف
  برنامه جدیدی 
از شبکه نمایش 

برنامه »کوی نشاط« که با زبان طنز به بیان مشکالت جامعه می پردازد، تلویزیون
امروز از گرانی تخم مرغ، آلودگی هوا، مازوت و قطعی برق می گوید.

به نقل از شبکه رادیویی ایران، برنامه کوی نشاط یک برنامه نمایشی 
افــراد  کــه  اســت  یــک جامعه شهری  از  نمونه ای  در حقیقت  و  اســت 
قرار  روز جامعه  و مشکالت  اتفاق ها  آن در جریان  آیتم های  به کمک 

می گیرند.
امروز این برنامه هفتگی به موضوع تعارف در زندگی می پردازد و در کنار 
این موضوع، از مشکالت گرانی تخم مرغ، آلودگی هوا، مازوت و قطعی 

برق می گوید.
کوی نشاط با بخش های مختلفی مثل شیرین و فرهاد، نشاط الشعرا، 
نمکی، عبدلی و مسابقه هر هفته به تهیه کنندگی مهدی ساعی ساعت 

9 از رادیو ایران پخش می شود.

 از گرانی تخم مرغ 
 تا قطعی برق 

در »کوی نشاط« 

رادیو

چهره

گفت وگو با مارال فرجاد، بازیگر سریال »باخانمان« که این شب ها روی آنتن شبکه سه است

خنداندن مردم کار سختی است

تلویزیونی  این شب ها مــردم تماشاگر مجموعه  زهــره کهندل    
»باخانمان« از شبکه سوم سیما هستند. ماجرای سریال قصه 
یک استاد دانشگاه به نام مسعود )با بازی حسام محمودی( است 

که در مسیر ازدواج با دخترعمویش سمانه )با بازی مارال 
فرجاد( و مخالفت خانواده ها، والدین واقعی خودش را 

پیدا می کند و درگیر اتفاق های دیگری می شود. 
نــیــک نــژاد، کــارگــردان ایــن مجموعه پیش از این  ــرزو  ب
عظیم«،  »دردســـرهـــای  ســریــال هــای  بــا  تلویزیون  در 

نمایش  شبکه  در  ــنــجــری«،  »پ و  »دودکـــــش« 
خانگی با سریال »ساخت ایران« و در سینما 
ــه زنـــبـــور« و »دوزیـــســـت«  ــون ــا فــیــلــم هــای »ل ب

کارنامه موفقی در ژانر طنز داشته و این بار با مجموعه تلویزیونی 
»باخانمان« میهمان خانه های مردم شده است. در این سریال 
آتیال  لرستانی،  شهره  پــورشــیــرازی،  حسن  همچون  بازیگرانی 
بازیگر  و چند  امیرسلیمانی  بایگان، سعید  افسانه  پسیانی، 
شــده  شناخته  کمتر  ــگــران  ــازی ب کــنــار  در  دیــگــر  بــاتــجــربــه 
نقش آفرینی می کنند. در ادامه با »مــارال فرجاد« که در 
با کاراکتر »سمانه« نقش آفرینی کرده است  این سریال 
بازی در سریال  این روزهــا مشغول  او  گفت وگو کردیم. 
شبکه نمایش خانگی »خوب، بد، جلف« است که 
می گیرد.  قرار  نمایشی  پلتفرم های  روی  زودی  به 

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 
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