
چرا ندیدیم؟
برخی از اتفاقات در فضای مجازی انگار 
قربانی هیاهوها و اخبار داغ شده و دیده 
مجازی  فضای  کاربر  یک  نمی شوند. 
دربـــاره نــوجــوانــی کــه از تــصــادف قطار 
جلوگیری کرد، در توییتی نوشت: »شاید 
چون خارجی نبودی ندیدیمت... ۲۵دی، 
دوستاش  با  که  ۱۴ساله  محمدمهدی 
نزدیک راه آهن مشغول فوتبال بود، متوجه شکستگی ریل راه آهن تهران 
- مشهد میشه و جای اینکه بازی رو ادامه بده باعجله میاد خونه، با 
کمک مادرش به راه آهن خبر میده و از یه فاجعه بزرگ جلوگیری می کنه«.

بدتر از حیوان
دفعه اول نیست. صهیونیست ها هر از 
چندی به باغ های زیتون فلسطینی ها 
حمله می کنند. کانال تلگرامی »هاون 
صهیونیست ها  حمله  دربـــاره  مــدیــا« 
فلسطینیان  زیـــتـــون  ــای  ــاغ هــ ــ ب بـــه 
نـــوشـــت: »حــمــلــه شــهــرک نــشــیــنــان 
تروریست  ــازان  ســرب و  صهیونیست 
اسقاطیلی به باغ های زیتون در روستای کفر الدیک در کرانه باختری 
به  فلسطینیان  کــردن  مجبور  ــرای  ب درخـــت،  از ۱۲۰  بیش  تخریب  و 
کوچ از منطقه... خواستم بنویسم حیوانند دیدم حیوانات هم چنین 
کــاری نمی کنند. ایــن وحــوش حتی به طبیعت هم رحــم نمی کنند«.

لواشک را بگذارید برای مردم بماند
مشکالت  و  گــرانــی  کــه  شرایطی  در 
مردم  امــان  کشورمان،  در  اقتصادی 
بــرای عــوض شــدن حالتان  بریده،  را 
ــران  کــارب از  یــکــی  پــســت  نیست  ــد  ب
فضای مجازی را هم ببینید. صفحه 
از  تصویری  فرنگ نوشت  اینستاگرام 
را  ــا  اروپ در  لواشک  یک  بسته بندی 
منتشر کرد و نوشت: »بسته لواشک ۳ یورو. روش نوشته یکی از پنج 
میوه روزانه شما رو تأمین میکنه! کیلویی ۳۰ یورو...«. خدا کند لواشک 
فروش های وطنی با دیدن این پست نکشند روی قیمت محصوالتشان.

حاج آقا مالکی هم نماینده مجلس بود
تنابنده در واکنش به سیلی  محسن 
در  نماینده  ــای  آقـ از  ســربــاز  ــوردن  خــ
اینستاگرامش ویدئوی بخشی از سریال 
»نقی  عنوان  به  خــودش  که  پایتخت 
معمولی« نقش راننده نماینده مجلس 
را بازی می کند را منتشر کرده و نوشته: 
»حاج آقا مالکی هم نماینده مجلس 
بود، ولی مطیع قانون... حتی اگه مأمور به من می گفت بچه خوشگل«.

 محمد تربت زاده  ماجرا از جایی شروع 
اعالم  کاربرانش  به  واتـــس آپ  که  شد 
کــرد از ایــن پس قــرار اســت فیس بوک 
ــا دســتــرســی کامل  ــه اطـــالعـــات آن هــ ب
داشته باشد و هر کس از این موضوع 
ناراضی است، می تواند به فعالیتش در 
پایان دهــد! هرچند مدیران  واتــس آپ 
واتس آپ تصور می کردند این موضوع 
ــادی بــه اعــتــبــار این  ــ لطمه چــنــدان زی
در مدت  اما  نمی زند  اجتماعی  شبکه 
زمان کوتاهی، انبوهی از کاربران فضای 
مجازی به فعالیتشان در واتس آپ پایان 
کوچ  »سیگنال«  و  »تلگرام«  به  و  داده 
کردند. با تلگرام که قطعاً آشنایی دارید 
خیلی هایمان  بــرای  که  »سیگنال«  امــا 
میان  در  بــه تــازگــی  ــت،  اسـ ناشناخته 
کاربران فضای مجازی گل کرده و تبدیل 
به رقیب سرسخت تلگرام و واتس آپ 
ــن بــد نیست  شــده اســـت. بــا وجـــود ای
مانند  هــم  تــلــگــرام  و  بــدانــیــد سیگنال 
واتس آپ قابلیت هایی دارند که امنیت 

مخاطبانشان را زیرسؤال می برند. 

»سیگنال« چیست؟»
فروشگاه های  تمام  از  سیگنال  اگرچه 
کافه بازار،  جمله  از  ایــرانــی  اپلیکیشن 
ــب اپ، ســیــبــچــه و …  ــ ــی مـــایـــکـــت، ســ
رسانه ای شدن  از  پس  اما  شده  حذف 
ــس آپ مبنی بر  ــ ســیــاســت جــدیــد واتـ
با  کــاربــران  اطالعات  به اشتراک گذاری 
ــود پــیــام رســان   ــل فــیــس بــوک، مــیــزان دان
سطح  در  چشمگیری  به طرز  سیگنال 
دنیا افزایش یافته است. برمبنای آمار 
جهانی، تعداد کاربران جدید پیام رسان 
با رشد ۴هــزار و۲۰۰ درصدی  سیگنال 
مــواجــه شـــده اســــت. طــبــق داده هــــای 
منتشرشده توسط Sensor Tower، در 
فاصله ی ۱۷ تا ۲۱ دی تعداد دانلودهای 
سیگنال ۷٫۵ میلیون بار افزایش یافته 

است!
سوی  از  پیام رسان  ایــن  انتخاب  دلیل 
کــاربــران هــم مشخص اســت. تعریف 
افشاگر  اسنودن،  ادوارد  تمجید های  و 
امنیت  آژانــس  جاسوسی  فعالیت های 
ایالن ماسک، مدیرعامل  ملی آمریکا؛ 
تسال و جک دورسی، مدیرعامل توییتر 

از امنیت باالی این پیام رسان.
رمزنگاری  سیستم  هــمــان  از  سیگنال 

 )End-to-End Encryption( سرتاسری
واتس آپ استفاده می کند تا امنیت بسیار 
زیادی برای چت های کاربران ارائه دهد. 
به  غیر از قابلیت های امنیتی سیگنال، 
ــاره  ایــن اپلیکیشن،  مهم ترین نکته دربـ
وابسته نبودن به فیس بوک اســت. این 
پیام رسان ادعــا کــرده سیگنال داده هــای 
کــاربــرانــش را بــه هیچ شرکت  تبلیغاتی 

متفرقه نمی فروشد. 

حواستان را جمع کنید»
اگرچه سیگنال امنیت شمارا تضمین 
در  می گویند  متخصصان  امــا  می کند 
امنیتی  حفره های  هم  پیام رسان   ایــن 
وجود دارد که با تغییر برخی تنظیمات 

تاحدودی می توان با آن ها مقابله کرد. 
برخالف تلگرام و واتس آپ، احراز هویت 
و  اجباری است  دو مرحله ای سیگنال 
باید کدی را انتخاب کنید که در صورت 
از دست دادن دستگاهتان بتوانید با آن 
اطالعات حسابتان را بازیابی کنید. حاال 
را  پیام رسان  این  از  استفاده  اگر قصد 
دارید، باید قفل رجیستر و قفل صفحه 
را برای افزایش امنیت در سیگنال تغییر 

دهید. 
باید قفل صفحه  تنظیمات  این  به جز 
از امنیت  ــا اســتــفــاده  ب گــوشــی را هــم 
بیومتریک یا کلمه عبور فعال کنید. اما 
تضمینی  هیچ  نکنید  فــرامــوش  بازهم 
برای امنیت شما در این شبکه اجتماعی 
وجود نــدارد پس حواستان را حسابی 

جمع کنید!

دزدی تو روز روشن!»
»سیگنال« تا کنون بیشترین منفعت 
را از خودزنی واتس آپ برده است اما 
از  هم  »تلگرام«  می دهد  نشان  آمــار 
است  نمانده  نصیب  بــی  مــاجــرا  ایــن 

واتــس آپ  کــاربــران  از  بسیاری  چراکه 
شبکه  این  غیرحرفه ای  رفتار  از  پس 

اجتماعی، جذب تلگرام شده اند.
امکانات  فریب  اول  گــام  در  کــاربــران 
اما  مــی خــورنــد  را  تلگرام  فــوق الــعــاده 
امکانات  همین  بدانید  است  جالب 
مــی تــوانــنــد بــالی جــانــتــان شــونــد! به 
در  پیام  ذخیره  قابلیت  مثال  عنوان 
فضای ابری که موجب می شود شما 
اطالعات  به  مختلف  دستگاه های  از 
ذخیره شده دسترسی داشته باشید، 
نــوعــی ســرقــت اطــالعــات  در اصـــل 
رضایت  با  تلگرام  چراکه  شماست، 
خـــودتـــان، اطـــالعـــات شــخــصــی شما 
شما  کنترل  از  خــارج  فضایی  در  را 
به  کامل  دسترسی  و  می کند  ذخیره 

آن دارد.

رمزنگاری سراسری»
ــن ضــعــف امــنــیــتــی تــلــگــرام  ــری ــزرگ ت ب
رمزنگاری سرتاسری است. در تلگرام 
گیرنده  ــه  ب ارســال کــنــنــده  از  پــیــام هــا 
یعنی  این  و  نیستند  شده  رمزنگاری 
گفت وگوهای  بــه  مــی تــوانــد  هرکسی 
خــصــوصــی شــمــا دســتــرســی داشــتــه 
ــن  ــه ای ــد. تـــلـــگـــرام در پـــاســـخ بـ ــاشـ بـ
رویکردش  کــرده  اعــالم  امنیتی  ایــراد 

رمزنگاری پیام ها نیست.
به  ــرار  اصــ اگـــر همچنان  ــن حــال  ای بــا 
بـــرای  ــگــرام داریــــــد،  ــل اســـتـــفـــاده از ت
گــزیــنــه  از  مــهــمــتــان  گـــفـــت وگـــوهـــای 
چراکه  کنید  استفاده  چت«  »سکرت 
این قابلیت تاحدودی امنیت بیشتری 
دارد. البته بد نیست این را هم بدانید 
که اگر اطالعات کاری مهمی دارید که 
در تلگرام ذخیره می کنید باید در این 
باره تجدیدنظر کنید چراکه هیچ راهی 

برای حفظ امنیت آن ها وجود ندارد.

کد امنیتی دو مرحله ای»
به  ورود  ــرای  ب می دانید  که  همان طور 
تلگرام، یک کد اعتبارسنجی به تلفن 
همراه شما ارسال می شود. هرچند این 
روش، به ظاهر امن به نظر می رسد اما 
راه هــای  پیامکی  کدهای  سرقت  ــرای  ب

پیشرفته ای وجود دارد. 
بــرای بــاال بــردن امنیتتان در ایــن زمینه 
می توانید کلمه عبور ۲FA را برای حساب 
برخالف  کنید.  تنظیم  خودتان  کاربری 
واتـــــس آپ، ایـــن کــد مــی تــوانــد یــک کد 
نباشد.  پین  یک  تنها  و  باشد  حروفی 
عالوه بر این می توانید یک آدرس ایمیل 
پشتیبان را در صورت فراموش کردن آن 
وارد کنید. طبق گفته متخصصان امنیت 
باید  کد  ایــن  اجتماعی،  شبکه های  در 
نیست. پس  این طور  اما  باشد  اجباری 
پیش از آنکه اطالعاتتان مورد سرقت قرار 
گیرد، برای فعال سازی این کد از قسمت 

تنظیمات تلگرام اقدام کنید.

وسواسی باشید»
اگــر شما جــزو افـــرادی هستید کــه در 
اعــتــراض بــه اقـــدام اخیر واتـــس آپ به 
تلگرام کوچ کرده اند، باید پیش از همه 
چیز دسترسی سایر کاربران به اطالعات 

شخصی خودتان را قطع کنید. 
بر اساس پیش فرض تلگرام، همه افراد 
می توانند تصاویر پروفایل شما را تماشا 
کنند، شما را به گروه های مختلف اضافه 
کنند و حتی در موارد خاصی به شماره 
تلفنتان دسترسی داشته باشند اما با 
تغییر این تنظیمات در قسمت حریم 
خصوصی، می توانید لیست افرادی که 
اجازه دارند با شما ارتباط برقرار کنند را 
انتخاب کنید تا از این طریق جلو انتشار 
اطالعات شخصی و همچنین مزاحمت 
است  جــالــب  بگیرید.اما  را  غریبه ها 
بازهم  تنظیمات،  ایــن  انجام  با  بدانید 
شده  تضمین  تلگرام  در  شما  امنیت 
نیست و هرلحظه امکان دارد اطالعات 
ناشناس  ــراد  افـ توسط  شما  شخصی 

سرقت شود. 
وســواس  اســت  منظور الزم  بــه همین 
پیام رسان های  از  استفاده  در  بیشتری 
بین المللی به خرج دهید و تاحد امکان 
این  در  خصوصی  اطالعات  انتشار  از 

فضا خودداری کنید.

چند تصویر از سفر به سیستان و بلوچستان )تصویر سوم(

این هدیه برای تو

 ظهر داشتم اتاق خشتی که تمیز کرده بودیم و کلی خاک و نخاله از 
آن بیرون برده بودیم را رنگ می زدم که صداهایی از دور آمد و آمد تا 
وارد اتاق شد. نزدیک به ۱۰ دختر بچه بودند به همراه پسری ریزنقش. 
بچه ها کنجکاو شده بودند در اتاقی که تا همین دیروز درش بسته بوده 
است، چه خبر است؟ به خصوص که صدای پمپ باد و پاشش رنگ از 

در اتاق می زد بیرون و موجب کنجکاوی رهگذران می شد.
بچه ها وارد شدند و سالم کردند. با همان شرم و حیای کودکانه و کمرویی 
که موجب می شد پشت سر همدیگر قایم شوند می خواستند بدانند 
چرا در و دیوار اتاق را رنگ می زنم؟ گفتم: قرار است اینجا برای شما 
بچه ها کتابخانه ای راه بیندازیم. قرار است پس از این بیایید اینجا کتاب 
بخوانید و برای اینکه بدانم بچه ها چه شناختی از کتاب های غیردرسی 
دارنــد از آن ها که این روزهــا مدرسه و کالس درسشان تعطیل است، 
دادنــد  بچه ها  که  جواب هایی  پرسیدم.  غیردرسی  کتاب های  دربـــاره 
نام  را  ناراحت کننده بود چون همان کتاب های درسی خودشان  برایم 
بردند، علوم، ریاضی، فارسی و... و وقتی با توضیحات کامل کتاب های 
غیر درسی را معرفی کردم متوجه شدم آن ها تا امروز کتاب غیردرسی 
نداشته اند.مشغول حرف زدن بودم و از کتاب و لذت کتاب خوانی برای 
بچه ها حرف می زدم که یکی از آن ها دستش را به سوی من دراز کرد با 
آدامسی که توی دستش بود و گفت: این برای تو! آن قدر با صمیمیت 
این کار را کرد که آدامس را از او گرفتم اما بعد دختر بچه دیگری هم جلو 
آمد با آدامس دیگری. آن را به طرفم گرفت و گفت: این برای تو، هنوز 
آدامس دومی را روی میز نگذاشته بودم که نفر سوم شکالتی به سمتم 
دراز کرد و بعد هم نوبت نفر چهارم رسید. با خودم فکر کردم که دیگر 
نگیرم. گفتم: همین هایی که داده ایــد کافی است. آن را خودت بخور. 
دختر مهربان بلوچ اما اصرار داشت من هدیه او را که ژله ای بود بگیرم. 
من فکر می کردم همین که بگویم من چند خوردنی گرفته ام کافی است 
اما در حین اصرار من که خودت بخور، دختر هدیه اش را پرت کرد جلوم. 
بی ریایی تام و تمامی در حرکت دختر بود. هدیه اش را برداشتم و تشکر 
کردم و او هم لبخند زد.آن روز در روستای سرکلوکی، مهربانی بی دریغ 
آن چند دختر کوچک بیش از هر مهربانی به من چسبید. با خودم فکر 
کردم این مردم از همان کودکی دل هایی بزرگ دارند و انگار بخشنده 

بودن و میهمان نوازی در پوست و خون آن هاست. 

 مجازآباد

پرسپولیس هم طعم شکست را چشیدپرسپولیس هم طعم شکست را چشید
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 گفت وگو با منصوره مصطفی زاده، مجری برنامه »مامان ها« و کارشناس برنامه »کتاب  باز«

سراغ پرسش هایی رفتیم که جواب مشخصی ندارند

محبت، بازنشستگی ندارد
 رقیه توسلی تمنا می کنم چای و میوه نیاورد و روی صندلی کنار در 
می نشینم. از قبل، اولتیماتوم ها را داده ام... که هیچ نمی خورم و چند 

دقیقه ای ماسک به صورت هم که ببینمش، غنیمت است. 
بنده خدا، »عمه سوسن« وسط خوشحالی و غم گیر کرده و با خنده، 
اشک می ریزد. درست از وقتی شنیده به عنوان یک پروتکلیست و 

مدافع سرسخت نه به میهمانی ها، حریف دلتنگی دیوانه ام نشده ام.
این خبر را شوهرعمه گرامی به عرض می رساند و می گوید آن قدر توی این 
خانه، قربان برادرزاده هایش رفته، حسادت دارد ما را می کشد... واال...

با هم می خندیم و یک آن در سرم، کرونا کمرنگ می شود.
تبلیغ  دســـت بـــردار  عــمــه،  همسر  درعـــوض  مستمعیم.  عمه  و  مــن 
فسنجانی که درست کرده، نیست... اصرار دارد ظرفی ببرم و بعد نظر 

کارشناسانه ام را توی گروه خانوادگی اعالم کنم!
۱۵ دقیقه برق آسا تمام می شود. وقت خداحافظی، انرژی و حال بهتری 
احساس می کنم. بلبشوی دوری واقعاً دور می شود و خفگی نبودن بابا. 
چشم های عمه پشت ماسک با چشم های مهربان آقاجان مو نمی زند. 
حاال فسنجان به بغل توی ماشین نشسته ام. وقت برانداز کردن غذا 
ذهنم پرنده می شود دوباره. می پرد پیش بازنشستگانی که دوروبرمان 
را  چــراغ  ایــن  هــم.  بــه  ــدازه شبیه  ــی ان ب بازنشسته های  نیستند.  کــم 
شوهرعمه روشن می کند.آقایانی که روزی از ۳۰ سال دوندگی و تکاپو و 
کار و اضمحاللشان قدردانی می شود و می آیند خانه برای استراحت و 
زندگی و آسایش و به اصطالح دوران تازه شان کلید می خورد تا دورهمی 
دوستانه، پارک، کتاب خوانی، خواب بیشتر، معاشرت و پیاده روی شان 

آغاز شود. همان بساط لذت و قرارشان از چرخ گردون. 
درمقابل به بازنشستگان زن که می رسم، وا می روم. عمه دو سال است 
که بازنشسته شده. اما بی شک از بازنشستگی اش فقط یک حکم 
دارد روی کاغذ. هنوز صبح زود می رود خرید، جارو می کشد، وعده های 
غذایی می پزد و فریز می کند، قالیچه و ظرف می شوید و ترجمه می کند 
و وظیفه بی حساب ریخته روی سرش و حتی مثل اداره به مرخصی هم 
نمی تواند فکر کند. به فسنجان شوهرعمه پز نگاه می کنم و می پرسم 
چرا نباید هرگز عمه و تمام مادران و زنان بازنشسته به شکل واقعی 

طعم آسایش برود زیر دندانشان؟
خواهش نوشت:حاال که بیست و چهار ساعته ترین شغل عالم، مال 
زنان است و بازنشستگی شان لطیفه ای بیش نیست لطفا پا پیش 
بگذارید و دور محبتشان بگردید. لطفا بگویید حواستان شش دانگ 

به مهربانی شان هست و قدرشناسید.

روزمره  نگاری

حکایت امروز

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

12 1010
جلسه پربار هیئت مدیره باشگاه استقالل

درهای خروجی روی ستاره ها 
بسته شد

بازیگر نقش شهید اصغر وصالی در »روزهای ابدی« : 

 امیدوارم بیننده 
کار را دنبال کند و بپسندد

فرمول دایی - سایپا برای صدرنشینی تراکتور

شجاعی علیه آخرین رکورد 
بازیگری شهریار!

پیامدهای کوچ کاربران از واتس آپ به پیام رسان های دیگر

بی خیال  امنیت!
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می شد،  پیش بینی  که  همان طور  حسینی:  سینا 
باشگاه  ــره  مــدی هیئت  دوشــنــبــه  صــبــح  جلسه 
استقالل مصوبات مهمی را به دنبال داشت. حاال 
باید دید با وجود حمایت دوبــاره اعضای هیئت 
سرمربی  آیا  فکری،  محمود  برنامه های  از  مدیره 
جذب  بـــرای  را  خــود  دلــخــواه  فهرست  استقالل 
بازیکنان تازه وارد به مجموعه استقالل به هیئت 
با همین  اینکه فکری  یا  ارائــه خواهد کرد  مدیره 
و  دوم  فصل  نیم  بــازی هــای  استقبال  به  ترکیب 

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا خواهد رفت.

حفظ میلیچ#
البته موضوع تصویب خریدهای جدید استقالل 
تنها مسئله ای نبود که در این نشست تأیید شد، 
بلکه پیش از اینکه ماجرای خریدهای جدید تیم 
برای نقل و انتقاالت نیم فصل مطرح شود، احمد 
مــددی موضوع مذاکرات با میلیچ را گــزارش داد و 
پیشنهادهای او را برای تمدیدقرارداد مطرح کرد که 
پس از موافقت اعضای هیئت مدیره بنا شد باشگاه 
برای میلیچ بلیت بگیرد. از طرفی توافق نهایی با مدیر 
برنامه این بازیکن هم به تأیید هیئت مدیره رسید تا 
به این شکل مطالبات معوقه این بازیکن پرداخت 
شود.از این رو شایعات منتشر شده در فضای مجازی 
مبنی بر منتفی شدن حضور میلیچ در تهران رد 
شد؛ چون محمود فکری نیز به صورت شفاهی به 

مدیرعامل اعالم کرده بود به میلیچ نیاز دارد.

تمدید با همه ستاره ها#
دیگر موضوعی که در جلسه روز دوشنبه آبی ها 
به تصویب رسید تمدید قــرارداد با شیخ دیاباته و 
بازیکن  دو  این  وقتی موضوع  بــود؛  قایدی  مهدی 
مطرح شد اعضای هیئت مدیره از مددی خواستند 
در خصوص گمانه زنی های صورت گرفته مبنی بر 
پیشنهادهای ارائه شده بابت خرید این دو بازیکن 
توضیح دهد که با توضیحات مددی مشخص شد 
موضوع پیشنهاد باشگاه ایتالیایی کامالً کذب است 
و حقیقت نـــدارد! امــا ایــن نشست یک خروجی 

اعــضــای هیئت  و  داشــت  نیز  دیگر  توجه  جالب 
از  بازیکنی  المقدور  حتی  گرفتند  تصمیم  مدیره 
مجموعه استقالل جدا نشود و چنانچه سرمربی 
این  ــرارداد  قـ مــازاد  بازیکنان  را جــزو  بازیکنی  تیم 
بازیکنان نظیر پورحمیدی و بلبلی به شکل قرضی 
از استقالل جدا شوند تا این شانس برای استقالل 
وجود داشته تا آن ها در فصول بعدی امکان حضور 

در ترکیب استقالل را داشته باشند.

 بدهی های تلنبار شده#
باشگاه  مــدیــره  هیئت  سخنگوی  نــظــری  حجت 
استقالل در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران 
یا  ــود  ب فنی  میلیچ  اصــلــی  اینکه مشکل  ــاره  ــ درب
مطالبات مالی و او چه زمانی باز می گردد، گفت: 
هر مشکلی بود ما تالش کردیم و دغدغه های او رفع 
شد. آن چیزی که برای ما مهم است، این خواهد 
بود که مسائل باشگاه را در عین منطق و عقالنیت 

با لحاظ دغدغه های هواداران پیش ببریم. 

عضو هیئت مدیره و سخنگوی باشگاه استقالل 
افزود: من باید به هواداران این را بگویم که ممکن 
است برخی بازیکنان برای بهتر شدن جایگاهشان 
بــرای بازارگرمی صحبت هایی را مطرح  یا  در لیگ 
از  ایــن صحبت ها  کنند  فکر  هــــواداران  کــه  کنند 
روی صداقت است. من تقاضا می کنم، هــواداران 
با آگاهی و با هوش بیشتری، دغدغه های خود را 
طوری مطرح کنند که برای باشگاه مشکل مدیریتی 
ایجاد نشود. واقعیت این است ما باید بتوانیم در 
عین اینکه بدهی های تلنبار شده دوره های مختلف 
مدیریتی را پرداخت می کنیم، بودجه جاری را هم 

تأمین کرده و از پس هزینه ها بر بیاییم. 

حق فسخ#
اگر  کــه  اســت  مطرح  بحثی  اینکه  ــاره  دربـ نظری 
تا  را  خــود  ــرارداد  ــ ق مبلغ  از  درصــد   50 بازیکنان 
آیا  و  ــد  دارن یکطرفه  فسخ  نگیرند حق  نیم فصل 
الزامی برای پرداخت 50 درصد به بازیکنان شده 

است یا نه، گفت: درباره حق فسخ، ممکن است 
شرایط هر بازیکنی با بازیکن دیگر متفاوت باشد. 
ما تیپ های قــراردادی متفاوتی داریم و نمی توان 
گفت شرایط بــرای همه یکسان اســت، اما ما به 
این توجه نمی کنیم که شرایط را طوری ایجاد کنیم 
که بازیکنی بخواهد فسخ کند. همه تالش ما این 
بود که بتوانیم بین دو فصل ترکیب تیم را حفظ 
کرده و تا حد قابل توجهی توانستیم به این مهم 

دست پیدا کنیم. 

دو سؤال بی جواب#
باقری  مــورد فرشید  در  به پرسشی  پاسخ  در  وی 
در  او  جدایی  بحث  که  استقالل  با  شرایطش  و 
این مورد  نیم فصل مطرح شده است، گفت: در 
نــدارم.عــضــو هیئت مــدیــره و سخنگوی  اطــالعــی 
پرونده  شرایط  ــاره  درب پایان  در  استقالل  باشگاه 
آندره آ استراماچونی خاطرنشان کرد: خبر جدیدی 

در این خصوص وجود ندارد.

جلسه پربار هیئت مدیره باشگاه استقالل

درهای خروجی روی ستاره ها بسته شد

رکوردی جدید برای لواندوفسکی
مهاجم بایرن مونیخ با گلزنی در دیدار برابر شالکه توانست یک رکورد 
جدید را به نام خود به ثبت رساند.به نقل از کیکر، بایرن مونیخ در هفته 

هجدهم رقابت های بوندسلیگا شالکه را با 4 گل شکست داد.
روبرت لواندوفسکی موفق شد یکی از گل های تیمش را در این بازی به 
لواندوفسکی موفق  که  پیاپی است  بار  برای هشتمین  این  ثمر رساند. 
می شود در دیدارهای خارج از خانه بایرن مونیخ گلزنی کند. پیش از او 

هیچ بازیکنی نتوانسته است که به این آمار دست پیدا کند.

لوسیو: جام جهانی قطر تاریخ ساز خواهد شد
ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل براین باور است که قطر میزبانی باشکوه 
از جام جهانی ۲0۲۲ خواهد داشت.به نقل از الرای، جام جهانی ۲0۲۲ برای 
نخستین بار در خاورمیانه و به میزبانی کشور قطر برگزار خواهد شد. لوسیو، 
ستاره پیشین بایرن مونیخ و تیم ملی فوتبال برزیل گفت: در قطر ورزشگاه ها 
و شهرها به هم نزدیک هستند و این قطعاً به سود بازیکنان و هواداران 
خواهد بود. به خاطر نزدیکی ورزشگاه ها یک تماشاگر می تواند در روز چهار 

دیدار را تماشا کند و این اتفاقی بی نظیر در تاریخ جام جهانی است.

فرانک لمپارد از چلسی اخراج شد
باشگاه چلسی تأیید کرد که به همکاری اش با فرانک لمپارد پایان داد. توماس 
توخل جدی ترین گزینه جانشینی او محسوب می شود.نشریه تلگراف خبر از 
اخراج فرانک لمپارد داد. گزارش شده بود که لمپارد در مدت ۲4 ساعت آینده 
از این تیم اخراج خواهد شد؛ چرا که از سوی لمپارد به بازیکنان برنامه تمرینی 
داده نشده بود. چلسی در آخرین بازی خود در FA Cup برابر لوتون 3-1 پیروز 
شد ولی تصمیم به برکناری لمپارد از قبل گرفته شده بود.باشگاه لندنی در 

بیانیه ای از قطع همکاری خود با لمپارد خبر داد.

صالح، اولویت لیورپول برای تمدید نیست
به نظر می رسد لیورپول تمدید قرارداد با ویرجیل فن دایک را در اولویت خود قرار 
داده است.به گزارش ورزش سه یکی از مهم ترین بحث هایی که طی ماه های اخیر 
مطرح شده به مسئله تمدید قرارداد ستاره مصری لیورپول یعنی محمد صالح 
با این باشگاه مربوط می شود. اگرچه ستاره مصری به تازگی در مصاحبه ای برای 
تمدید قرارداد با لیورپول چراغ سبز نشان داد ،اما هنوز هیچ توافقی برای ماندن 
او در جمع قرمزهای آنفیلد حاصل نشده است. این در حالی است که قرارداد 

ستاره  مصری با لیورپول در سال ۲0۲3 به اتمام می رسد.

پرسپولیس  بــا شکست  برتر  لیگ  ــم  دوازدهــ هفته 
و پیروزی سپاهان و فوالد به پایان رسید تا سپاهان 
به استقالل در صدر برسد و پرسپولیس هم طعم 
ناکامی را بعد از 10 هفته بچشد. کمال کامیابی نیا )۷( 
برای پرسپولیس و شاهین توکلی )۲0( و حامد پاکدل 
)30( برای آلومینیوم گلزنی کردند. به گزارش سرویس 
ورزش به این ترتیب پرسپولیس نخستین باخت لیگ 
بیستم را تجربه کرد و 15 امتیازی باقی ماند. آلومینیوم 
هم با هدایت رسول خطیبی با این برد 15 امتیازی 
شد. در آبادان اما سپاهان کاری کرد کارستان و نبرد 
زردها را دو بریک پیروز شد و هم امتیاز با استقالل 
و  قــرار گرفت. سجاد شهباززاده دقیقه ۶  در صــدر 
محمدرضا مهدیزاده ۸۸ برای سپاهان گل زدند و احمد 

شریعت زاده دقیقه ۷0 برای صنعت نفت گل زد.
تیم های ماشین سازی و فوالد هم به مصاف هم رفتند 
که این دیدار با برتری یک بر صفر تیم میهمان به 
پایان رسید. آیاندا پاتوسی در دقیقه 5 تک گل این 
بازی را برای فوالد به ثمر رساند.کسب 3 امتیاز توسط 
فوالد در این بازی در حالی رقم خورد که تیم نکونام به 
دلیل یک شکست و دو تساوی در سه بازی قبلی اش 
تحت فشار بود. این پیروزی خارج از خانه می تواند 
برای تیم جواد نکونام حیاتی باشد و وضعیت این تیم 

را از لحاظ روحی و روانی تغییر دهد.

گل محمدی: رسول پناه مانند بولدزر از #
روی تیم رد شد 

یک  بــر   ۲ شکست  از  پــس  گل محمدی  یحیی 

اراک در هفته  آلومینیوم  تیم پرسپولیس مقابل 
دوازدهم لیگ برتر اظهار کرد: کالً دو بار روی دروازه 
ما آمدند و متأسفانه هر دو بار هم گل خوردیم. 
بعد هم روی این زمین که فوتبال بازی کردن روی 
آن سخت است، بچه ها تالش زیادی کردند، اما 
به گل نرسیدیم. باید بیشتر کار کنیم و حواسمان 
ــورد جدایی  مـ در  وی  بــاشــد.  کــارمــان  بــه  بیشتر 
رسول پناه از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز 
تصریح کرد: رفتن او دردی را دوا نمی کند. آن قدر 
تیم  روی  از  بــولــدزر  مثل  و  کــرد  ایجاد  مشکالت 
رد شد. هیچ کس هم نیست که بپرسد چرا این 
کارها را کرد. متأسفانه امسال این شرایط را برای 
گفتم  قبالً  که  همان طور  زدنـــد.  رقــم  پرسپولیس 
نمی خواستند ما نتیجه بگیریم و پنجمین قهرمانی 

را پرسپولیس بدست بیاورد. 

خطیبی: موقعیتی به پرسپولیس ندادیم#
سرمربی آلومینیوم اراک هم در پایان بازی گفت 
تیم او به خوبی پرسپولیس را کنترل کرد و موقعیتی 
تغییراتی  اظهارکرد:»ما  نداد.خطیبی  تیم  این  به 
در ترکیب داشتیم به دلیل اینکه نسبت به تیم 
حریف ارنج چیدیم. در شکل دفاعی بچه ها خوب 
عمل کردند و فکر کنم غیر از ایستگاهی که توپ 
تبدیل به گل شد، موقعیتی به حریف ندادیم. بعد 
روی دو موقعیت به گل رسیدیم و چند موقعیت 
هم داشتیم که تبدیل به گل نشد.می توانستیم گل 

سوم و چهارم را بزنیم«.

مسابقات قهرمانی دو صحرانوردی کشور در بخش 
مــردان و زنــان به میزبانی چابهار برگزار شد که در 
مجموع  ۸0 ورزشکار مرد و زن مسیر 10 کیلومتری را 
دویدند اما نکته عجیب و قابل توجه به جوایز نفرات 
برتر مربوط می شود؛ در پایان رقابت ها از طرف میزبان 
مسابقات به نفرات برتر روبالشتی جایزه دادنــد. در 
بخش زنان، پریسا عرب از سیستان و بلوچستان و 
سمیرا خداترس از خراسان رضوی به ترتیب قهرمان 
و نایب قهرمان شدند و پریچهر شاهی از تهران در 
مـــردان هم محمد  ایستاد. در بخش  جایگاه ســوم 
جعفر مرادی از تهران و منصور بیات از البرز به ترتیب 
به مقام های اول و دوم رسیدند و مرتضی بیرانوند از 

لرستان سوم شد. 

قول جوایز نقدی#
البته که مسئوالن برگزاری این رویــداد گفته اند این 
از  هدیه روبالشی نبوده و سوغاتی محلی و نمادی 
صنایع دستی چابهار بــوده اســت. پس از اعتراض 
زیرپوستی قهرمانان، هاشم صیامی رئیس فدراسیون 
دوومیدانی در این باره به تسنیم گفت: به نفرات اول 
تا سوم به ترتیب 5، 3 و ۲ میلیون تومان پرداخت 
می شود. میزبان نیز هدایایی از سوغاتی های محلی 

اهدا کرد. 
مشخص نیست ناهماهنگی در پرداخت جوایز در 
پایان رقابت ها موجب شده فدراسیون جوایز جدیدی 

را در نظر بگیرد یا از قبل این هماهنگی رخ داده بود.

خجالت رئیس#
محمدجعفرمرادی ، قهرمان دو مارتن کشور در مورد 

نفرات  به  گفت:  صحرانوردی  دو  مسابقات  جایزه 
برتر روبالشتی جایزه دادند اما آقای صیامی،رئیس 
فدراسیون دوومیدانی وقتی این موضوع را  فهمید، 
خیلی خجالت کشید و قول داد در روزهــای آینده 

جایزه ای نقدی به ما بدهند. 

تدبیر مسئوالن#
ــرای آمـــاده نگه داشتن  بــرگــزاری مسابقات ورزشـــی ب
ورزشکاران و محک زدنشان اقدامی ضروری و شایسته 
اســت، اما باید به شأن آن هــا هم توجه کــرد. اهدای 
روبالشتی به کسانی که در سطح قهرمانی فعالیت 
عرصه های  در  موفق  حضور  دنــبــال  بــه  و  می کنند 
بین المللی هستند، بی احترامی به آن هــا محسوب 

می شود و انگیزه آن ها را از بین می برد.
باید توجه داشــت نوجوانان و جــوانــان عالقه مند به 
دوومیدانی مسابقات را رصد می کنند و نگاهشان به 
قهرمانان مــاده هــای مــورد نظرشان اســت، بنابراین در 
جریان اخبار مربوط به آن ها قرار می گیرند. وقتی به کسی 
همچون مرادی که در المپیک دویده روبالشتی جایزه 
بدهند، چگونه می توان انتظار داشت که یک نوجوان 

آینده درخشانی برای خود در این رشته متصور شود؟ 
اینکه مسیری  میزبانی شرایط خاصی دارد، صرف 
را برای دویدن شرکت کننده ها فراهم کرد، به معنای 
میزبانی  مناسب نیست، تهیه جایزه درخــور شأن 
است.  مهم  آیتم های  از  یکی  نیز  کنندگان  شرکت 
شاید اگر هیئت دوومیدانی این استان جایزه ای به 
شرکت کنندگان نمی داد، خیلی بهتر از دادن روبالشتی 
فدراسیون  از  می توانست  میزبان  همچنین  بـــود. 

دوومیدانی یا اسپانسر خصوصی کمک بگیرد.

پرسپولیس هم طعم شکست را چشید

سپاهان به استقالل رسید
صیامی سریع جبران کرد

جنجال »روبالشتی« در مسابقات دو صحرانوردی

گزارش کوتاه

هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال؛
مس در کورس باقی ماند

هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال با برتری تیم های 
هــوادار، مس کرمان، نود ارومیه و خوشه طالیی ساوه 
برگزار شد.به گزارش مهر، هفته یازدهم لیگ دسته اول 
فوتبال روز گذشته در شهرهای مختلف برگزار شد که 
در یکی از بازی های حساس امروز، تیم هوادار موفق شد 
با یک گل، استقالل خوزستان را شکست بدهد و با ۲1 
امتیاز در صدر جدول قرار بگیرد. مس کرمان هم با یک 

گل، آرمان گهر را شکست داد و هم امتیاز با هوادار 
در رده دوم قرار گرفت.شهرداری آستارا ۲ بر یک 

ملوان بندر انزلی را شکست داد و خوشه 
طالیی ســاوه هم با همین نتیجه بر 

چوکا تالش غلبه کرد. نتایج هفته 
یازدهم لیگ دسته اول به شرح 

زیر است:
هوادار 1- استقالل خوزستان صفر

شهرداری آستارا ۲- ملوان 1
مس کرمان 1- آرمان گهر صفر

شاهین شهرداری بوشهر صفر- 
رایکا بابل صفر

فجر سپاسی 1- خیبر خرم آباد 1
استقالل مالثانی 1- بادران تهران 1

خوشه طالیی ساوه ۲- چوکا تالش 1
نود ارومیه 1- پارس جنوبی صفر

گل ریحان البرز 1- قشقایی شیراز1

خبر کوتاه

مانوئل نویر و تاریخ سازی 
در رقابت های بوندسلیگا

مانوئل نویر در بازی بایرن مونیخ مقابل شالکه موفق به 
ثبت کلین شیت شد تا یک رکورد ویژه را به نام خود 
ثبت کرده باشد. به گزارش سرویس ورزش  پس از 
رقابت های جام جهانی ۲01۸ و حذف مفتضحانه 
بازیکنان  به  ــادی  زی انتقادهای  مسابقات،  از  آلمان 
مطرح شد؛ یکی از افــرادی که با بیشترین نقدها 
دست و پنجه نرم کــرد، دروازه بان تیم ملی 
آلمان یعنی مانوئل نویر بود؛ تا جایی که 
حتی بسیاری معتقد بودند او باید از 
تیم ملی کنار برود. با این حال مانوئل 
ــاره  دوبـ توانست  زود  خیلی  نــویــر 
خود  انگیز  شگفت  توانایی های 
را به همگان ثابت کند. نویر در 
فصل جاری نیز همچنان آماده 
جریان  در  و  می دهد  نشان 
پیروزی 4-0 بایرن مونیخ برابر 
شالکه موفق به ثبت کلین 
که  موضوعی  شــد؛  شیت 
سبب شد این گلر آلمانی 
با ثبت 19۷ کلین شیت و 
عبور از رکورد اولیور کان، به 
تنهایی رکورددار بیشترین 
تاریخ  در  شیت  کلین 

بوندسیگا شود.

بدون تردید موفق ترین بازیکن - مربی لیگ برتر ایران، 
علی دایی است. کسی که در لیگ ششم و پس از پایان 
ابتدای فصل، به عنوان سرمربی  لورانت در  کــار ورنــر 
نارنجی پوشان پایتخت انتخاب شد و در پایان فصل، 
این تیم را به عنوان قهرمانی رساند؛ اولین و تنها قهرمانی 
سایپا در تاریخ لیگ برتر.  حاال 13 سال پس از آن روزها، 
این اتفاق در تراکتور نیز رخ داده و مدیران این باشگاه 
بعد از اخراج منصوریان، مسعود شجاعی را به عنوان 
مسئول فنی معرفی کرده اند و او نیز برای هفت بازی 

هدایت تراکتور را برعهده داشته است. 

شجاعی رکورد دایی را می زند؟#
به گزارش »ورزش سه«، علی دایی در طول ۲5 بازی، 1۸ 
بار خود را در ترکیب اصلی قرار داد و به جز یک بازی، 
تمام 90 دقیقه را در زمین سپری کرد. به نظر می رسد 
پس از گذشت نزدیک به یک و نیم دهه، تاریخ در حال 
تکرار است و مسعود شجاعی نیز تصمیم دارد تا نقش 
محوری در ترکیب تیم داشته باشد و از درون زمین و بین 
بازیکنان، تیم را هدایت کند. شجاعی به جز چهار بازی 
اول  در تمام مسابقاتی که سرمربی تراکتور بوده، فیکس 
به میدان رفته است.  در لیگ ششم دایی )به عنوان 
سرمربی - بازیکن( 1۶۶۷ دقیقه بازی کرد که یک رکورد 
ویژه محسوب می شود. در واقع او میانگین ۶۶ دقیقه 
حضور در میدان به ازای هر بازی را ثبت کرد که برای 

مهاجمی 3۶ ساله آمار فوق العاده ای است. حاال اگر 
مسعود شجاعی همین روند حضور در ترکیب را ادامه 
دهــد، فرصت دستیابی به رکــورد علی دایــی را خواهد 
داشت اما شاید رکورد اصلی برای او، دستیابی به جام 

قهرمانی باشد.

دایی آقای گل؛ شجاعی آقای پاس گل؟#
بوده  بــازی اخیر که فیکس  مسعود شجاعی در سه 
توانسته سه پاس گل بدهد. او در بازی با ذوب آهن و 
استقالل محمد عباس زاده را در موقعیت گلزنی قرار داد 
و در دیدار قبلی برابر گل گهر نیز احسان حاج صفی را 

راه انداخت تا گل اول تراکتور به ثمر برسد. او حاال آقای 
پاس گل فوتبال ایران هم محسوب می شود. دایی نیز 
آمار بسیار خوبی به عنوان بازیکن - مربی داشت. نکته 
جالب اینکه علی دایی در سه بازی اول پنج گل زد. در 
پایان فصل نیز او باالتر از خلیلی، نیکبخت، عمادرضا 
ــران بــود. با تمام این  و... جــزو بهترین گلزنان لیگ ای
مشابهت ها در نهایت باید دید که اساسا آیا شجاعی 
تا پایان فصل در این پست خود باقی خواهد ماند یا نه. 
اما هرچه که باشد، او عملکرد امیدوارکننده ای به عنوان 
مربی داشته و احتماالً یکی از چهره های شاخص فوتبال 

ایران به عنوان سرمربی خواهد بود.

قاتل لک لک ها فاش کرد

فرناندز:ساعت ها برای گل زدن به لیورپول وقت گذاشتم
ساعت ها کار سخت در جلسات تمرین سرانجام نتیجه 
 FA Cup داد و شیاطین سرخ را به دور بعد رقابت های
فرستاد. برونو فرناندز می گوید ساعت ها کار سخت در 
تمرینات منچستریونایتد به او اجازه داده تا تکنیک زدن 
ضربه آزاد خود را به حد اعال برساند، موضوعی که در 
بازی یونایتد برابر لیورپول به خوبی خود را نشان داد و گل 
خیره کننده فرناندز از روی ضربه آزاد، منچستریونایتد را 
پیروز میدان کرد و به مرحله بعد فرستاد. فرناندز توانست 
در دقیقه ۷۸ و پس از یک مسابقه نفسگیر و هیجان 
لبه محوطه  از  آزاد مسحورکننده  با یک ضربه  انگیز، 
جریمه، دروازه الیسون را باز کند و شیاطین سرخ را برابر 
رقیب دیرینه به یک پیروزی ارزشمند برساند. میسون 
گرین وود و مارکوس راشفورد دیگر گلزنان یونایتد در این 
بازی بودند و در سمت مقابل دبل محمد صالح نتوانست 

به داد شاگردان یورگن کلوپ برسد.

رکورد منحصر به فرد#
تقریباً یک سال از زمانی که برونو فرناندز با قراردادی 

55 میلیون یورویی از اسپورتینگ به اولدترافورد 
آمد می گذرد و هیچ بازیکنی نتوانسته در 

این مدت بیش از ۲۸ گلی که او به ثمر 
رسانده را وارد دروازه کند. پس از گل 
پیروزی بخش مقابل لیورپول ستاره ۲۶ 

ساله منچستریونایتد فاش کرد راز موفقیت اش سخت 
کــار کــردن در تمرینات اســت، تا جایی که اولــه گنار 
سولسشر، سرمربی منچستریونایتد، گاهی مجبور 

است او را از زمین تمرین بیرون کند.

اخراج از تمرین#
ــو فــرنــانــدز گــفــت: »من  ــرون ب

تقریباً هر روز تمرین زدن 
ضربه آزاد می کنم، گاهی 
زمین  از  ــرا  م سولسشر 

من  می کند.  بیرون  تمرین 
همیشه روی این موقعیت های 

می کنم.  کـــار  شکلی  ایـــن 
مــن دوســت دارم کار 

خوان ماتا را تماشا کنم و از او بیاموزم. او واقعاً 
متخصص خوبی است و من و خوان زیاد 
بعد از تمرینات می مانیم و ضربه آزاد 
می زنیم. همین طور با راشی، الکس تلس 
و فــرد. البته من فکر می کنم فرد فقط 
برای تفریح می ماند. معموالً ضربات راه 
راشــفــورد هستند،  دور بیشتر مخصوص 
ضربات نزدیک به محوطه جریمه برای 
من و مدل ضربه ای که می زنم، بهتر 
هستند. اگــر خــوان یا فــرد در زمین 
راست  از سمت  باشند هم ضربات 

برای آن ها فرصت خوبی است.

راهنمایی کاوانی#
ادی کاوانی قبل از زدن ضربه آزاد به من گفت: 
»یک ضربه خیلی محکم سمت دروازه بان بزن.« من 
هم همین کار را کردم و نتیجه داد. ما بازیکنان خوبی 
بــرای زدن ضربه آزاد داریــم اما خب به آن لحظه هم 
بستگی دارد و در آن لحظه من احساس خوبی داشتم.
ما  شانس های زیادی روی دروازه به وجود آوردیم و آن ها 
را بیش از بازی قبلی در لیگ پرس کردیم. بازی برای این 
باشگاه در لیگ برتر رؤیایی است که به حقیقت پیوسته. 
همه می دانند که هواداران هفته خوبی خواهند داشت«.

مدافع شهرخودرو پس از اینکه در ابتدای فصل نتوانست 
راهی به سبد نقل و انتقاالتی پرسپولیس بیابد، اکنون بار دیگر 
نسبت به این انتقال چراغ سبز نشان می دهد.فرجی حاال با 
انتشار پستی در صفحه رسمی خود در اینستاگرام بار دیگر 
شایعاتی مبنی بر جدایی اش از شهرخودرو را بر سر زبان ها 
انداخت. در روزهای اخیر دوباره شایعات درباره نقل و انتقاالت 
پرسپولیس داغ شده و باید دید چه بازیکنی قادر به جلب 

رضایت یحیی گل محمدی برای این انتقال خواهد بود.

پیشکسوت تیم ملی که این روزها در حال انجام پویشی برای کارهای 
خیرخواهانه است صفحه ای سایتی را استوری کرده که خبر از 
به ثمر رسیدن این پویش منتشر کرده است. او در این استوری 
نوشته»در ایستگاه نخست پویش خداپسندانه »کیلومتری برای 
آزادی« که از ابتدای سال نو میالدی با پیگیری مهدوی کیا آغاز به کار 
کرده و در آن عموم مردم را برای کمک به زندانیان نیازمند فراخوانده 
نیز نان آور خانه ای با چهار ماه تحمل حبس از زندانی در استان البرز 

آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت«.

مهدوی کیافرشاد فرجی 
بلیچر با انتشار کاریکاتوری از لمپارد، کای هاورتز و تیمو ورنر توئیت 
کرده» 250 میلیون یورو هزینه درتابستان. نهم در لیگ برتر بعد از 
19 بازی.وقت فرانک لمپارد به عنوان سرمربی چلسی تمام شده 
است. لمپارد تابستان 2019 جانشین مائوریتزیو ساری در چلسی 
شد و فصل گذشته توانست این تیم را چهارم کرده و سهمیه لیگ 
قهرمانان را بدست بیاورد. پس از خریدهای گرانقیمت تابستانی، 
انتظارات از او باال بود ولی در عمل چلسی روند سینوسی فصل 

گذشته را ادامه داده تا در نهایت منجر به برکناری لمپارد شود«.

سخت  تمرینات  از  ویدئویی  ایـــران  فوتبال  پیشکسوت 
ورزشی خود منتشر کرد. احمدرضا عابدزاده )زادٔه ۴ خرداد 
ــان سابق تیم ملی فوتبال ایــران ،  ــادان ( دروازه بـ 1۳۴5، آب
باشگاه استقالل تهران و مربی لیگ برتر خلیج فارس است 
و او بیشتر دوران ورزشی خود را در پرسپولیس ، به عنوان 
دروازه بــان و مربی دروازه بان ها سپری کرد.او با نوشتن 70 
پرس تصویری را نشان می دهد که با 55 سال سن هنوز 

آماده تر از خیلی از بازیکنان لیگ برتری است.

احمدرضا عابدزادهبلیچر

فرمول دایی - سایپا برای صدرنشینی تراکتور

شجاعی علیه آخرین رکورد بازیگری شهریار!

ضد  حمله

مربی شهرخودرو در کادر فنی استقالل 
مربی تیم فوتبال شهر خودرو مشهد پس از جدایی از این تیم 
به کادر فنی استقالل ملحق شد. به گزارش سرویس ورزش 
علی اصغر قربانعلی پور که در ابتدای فصل جاری در کادر فنی 
مهدی رحمتی در تیم شهر خودرو حضور داشت، چندی پیش 
فعالیت  بدنساز  مربی  عنوان  به  که  او  تیم جدا شد.  این  از 
می کند، با پیشنهاد استقالل روبه رو شد تا به کادر فنی این 

تیم اضافه شود. 

 نمره عالی محمدی 
در شب گلزنی برای خنت

تیم فوتبال خنت در هفته بیست و یکم لیگ برتر بلژیک به 
مصاف تیم لون رفت و با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید. 
به گــزارش سرویس ورزش میالد  محمدی مدافع ملی پوش 
کشورمان از ابتدا در ترکیب خنت حضور داشت و  موفق شد 
گل اول تیمش را در دقیقه ۶ به ثمر رساند. خنت با این برد 
30 امتیازی شد و به رده دهم صعود کرد. سایت »هواسکورد« 
در ارزیابی فنی اش از این دیدار به محمدی نمره عالی ۸.3 

از 10 را داد تا او جزو بهترین بازیکنان میدان شناخته شود.

پیروزی زنیت با گلزنی آزمون
اردوی  در  را  پــیــروزی اش  سومین  ســن پــتــرزبــورگ  زنــیــت  تیم 

زمستانی امارات بدست آورد.
به گزارش  تسنیم تیم زنیت در سومین بازی تدارکاتی اردوی 
امارات به مصاف شاختار بالروس رفت و با نتیجه ۲ بر صفر 
به پیروزی رسید. دالر کوزایف )۷( و سردار آزمون )33( زننده 
دو گل زنیت بودند. دیدار بعدی زنیت سن پترزبورگ در امارات 

فردا برابر تیم اورال روسیه برگزار خواهد شد.

فوالد - العین در اهواز
دیروز برخی سایت های اماراتی خبر دادند که باشگاه العین 
دیدار  که  کرده  دریافت  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  از  نامه ای 
پلی آف لیگ قهرمانان آسیا بین فوالد خوزستان و العین امارات 
اما  العین برگزار خواهد شد  در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر 
سعید آذری، مدیرعامل فوالد خوزستان در گفت وگو با ایسنا 
این مسئله را تکذیب کرد. او در این رابطه گفت: »این خبر 
شایعه اســت و بــازی دو تیم فــوالد و العین، 1۸ فــروردیــن در 

ورزشگاه شهدای فوالد خوزستان برگزار خواهد شد«.

 اعتراض دروازه بان پرسپولیس 
به کم توجهی در رختکن!

فوتبال پرسپولیس  تیم  رادوشوویچ دروازه بان کروات  بوژیدار 
عنوان  تیم  ایــن  در  خــود  حضور  دربـــاره  را  جدیدی   مسائل 

کرده است.
به گزارش  مهر او که حدود 10 روز پیش با ارسال نامه رسمی 
بود  شــده  حساب  تسویه  خواستار  پرسپولیس  باشگاه  بــه 
ابتدای فصل مبلغ ۶1 هزار دالر و ابتدای دی ماه نیز 4 هزار 
یورو از باشگاه دریافت کرد اما همچنان بابت قــرارداد فصل 
دارد.  هزار دالری  پرسپولیس طلب حدود 30  از  جاری خود 
رادوشوویچ حاضر نیست به توافق قبلی خود با باشگاه برای 
دریافت طلبش به تاریخ هفتم فروردین ماه سال آینده پایبند 
باشد و در جلسه با ابراهیم شکوری عالوه بر بیان مسائل مالی 
راجع به عدم توجه به او در رختکن تیم نیز دلخور بوده است. 

 عبدی بهترین مهاجم
لیگ قهرمانان آسیا شد

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس با کسب بیش از 90 درصد رأی 
مخاطبان سایت AFC به عنوان بهترین مهاجم لیگ قهرمانان 

آسیا انتخاب شد.
به گزارش سرویس ورزش با پایان فرصت شرکت در نظرسنجی 
با  قهرمانان آسیا ۲0۲0، مهدی عبدی  لیگ  بهترین مهاجم 
فوتبال  کنفدراسیون  کاربران سایت  آرای  کسب 91.5 درصد 
از  پس  گرفت.  لقب  مسابقات  ایــن  مهاجم  بهترین  آسیا، 
عبدی، عبدالرزاق حمدهللا از النصر و جونیور نگرائو از اولسان 
لیگ قهرمانان  گلزنان  بهترین  زده  با هفت گل  که  هیوندای 
مهاجم  بهترین  بعدی  ــای  رده هـ در  ترتیب  به  شدند،  آسیا 

رقابت ها قرار گرفتند.

مرحله گروهی لیگ قهرمانان متمرکز شد
کنفدراسیون فوتبال آسیا رسماً اعالم کرد مرحله گروهی لیگ 
به صورت  غــرب  و  دو منطقه شــرق  در  آسیا ۲0۲1  قهرمانان 
متمرکز برگزار می شود. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا رسماً 
اعالم کرد مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲0۲1 به صورت 

متمرکز در گروه شرق و غرب برگزار می شود. 
زمان بندی بازی های  لیگ قهرمانان آسیا ۲0۲1 به به شرح 

زیر است:
مرحله گروهی)متمرکز(

 غرب: از تاریخ 14 تا 30 آپریل) ۲5 فروردین تا 10 اردیبهشت(.
 شرق: از تاریخ ۲1 آپریل تا ۷ می) 1 تا 1۷ اردیبهشت(.

چهار تورنمنت فوتبالی آسیا لغو شد
دلیل شرایط  به  کرد  اعالم  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سایت 
کرونایی مجبور به لغو مسابقات فوتبالی در قاره آسیا شدند. 
طبق اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقات زیر لغو و به 
زیر 1۶  زمان دیگری موکول شدند: مسابقات قهرمانی آسیا 
 19 زیر  آسیا  فوتبال  قهرمانی  مسابقات   ،۲0۲0 بحرین  سال 
سال ازبکستان ۲0۲0، مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا ۲0۲0 
کویت و مسابقات جام ملت های فوتبال ساحلی ۲0۲1 تایلند.

منهای فوتبال

 سوریان: 26 میلیارد از بدهی ها را 
تسویه کردیم

نایب رئیس فدراسیون کشتی از تسویه ۲۶0 میلیارد ریالی 
بدهی های مالیاتی این فدراسیون، در چند روز اخیر خبر داد.

به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی حمید سوریان 
و روشن  از مهم ترین اصول مدیریتی، شفاف  گفت: یکی 
از بابت نداشتن  بــودن حساب  های مالی و خیالی آســوده 
بدهی است. این امر موجب می شود مدیر مجموعه بتواند 
با جذب منابع مالی جدید، برنامه های راهبردی خود را به 
اجرا بگذارد. این اصل مهم از بدو ورود تیم مدیریتی جدید 

در فدراسیون کشتی در اولویت و دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: خوشبختانه توانستیم با پیگیری های مکرر و 
همراهی بسیاری از عزیزان در سازمان امور مالیاتی وضعیت 
بدهی مالیاتی )مالیات عملکرد، تکلیفی، حقوق و ماده 1۶9 
تا پایان سال 94( فدراسیون را مشخص کرده و حدود ۲۶0 
میلیارد ریال از  بدهی های مالیاتی را تسویه و مفاصا از سازمان 
امور مالیاتی دریافت کنیم. این کار بی نهایت ممتاز موجب 

تقلیل بدهی های معوق فدراسیون گذشته به 10 درصد شد.
پایان  در  المپیک  و  دوره مسابقات جهانی  قهرمان هفت 
تسویه حساب  برای  فدراسیون کشتی  که  گفت: مسیری 
خود در موارد مالیاتی طی کرده می تواند راه خوبی برای سایر 
نیازمند  این موضوع  اگر چه  فدراسیون های ورزشی باشد، 

استمرار و پیگیری های الزم است.

 استراحت هشت روزه بوکسورها 
پس از پایان اردوی کیش

به نقل از سایت رسمی فدراسیون بوکس، اردوی تیم بوکس 
جوانان که از دو هفته قبل در جزیره کیش آغاز شده بود، 
دیروز به پایان رسید.در این اردو که 14 روز به طول انجامید، 
13 بوکسور حضور پیدا کردند و رقابت های انتخابی درون 
اردویی هم برگزار شد تا عیار فنی بوکسورها مشخص شود.
طبق سیاست کادرفنی در هر اردو بوکسورهای مدعی مورد 
ارزیابی قرار می گیرند تا در نهایت بهترین نفرات در اوزان 

دهگانه شناسایی شوند.
به  روز استراحت  از هشت  تیم جوانان پس  اردوی بعدی 

احتمال فراوان به میزبانی اهواز برگزار خواهد شد.

 بهانه عجیب قهرمان شطرنج جهان 
پس از شکست!

از شکست  اول شطرنج جهان پس  نفر  کارلسن  مگنوس 
مقابل استاد بزرگ روسی در مسابقات حضوری تاتا استیل، 
اظهارات جالبی مطرح کرد.به نقل از ایسنا، مگنوس کارلسن 
نروژی نفر اول شطرنج جهان که در مسابقات حضوری تاتا 
استیل شرکت کرده است، در دور هشتم این رقابت ها مقابل 
استادبزرگ روسی تن به شکست داد. این شکست درحالی 
برای ستاره شطرنج جهان رخ داد که او در دور نخست این 
مسابقات مقابل علیرضا فیروزجا به پیروزی رسید. کارلسن 
از دور دوم تا هفتم، به ۶ تساوی پیاپی دست یافت که این 
تساوی های پشت سر هم سبب شد کارشناسان از عملکرد 
او انتقاد کنند. حتی او پذیرفته بود که در برخی از بازی ها 

عملکرد خوبی نداشته است.
دور هشتم مسابقات تاتا استیل درحالی آغاز شد که انتظار 
می رفت مگنوس کارلسن بتواند استاد بزرگ 1۸ ساله روسی 
را شکست دهد. او که در این رقابت ها با ریتینگ ۲۸۶۲ 
ریتینگ  با  بازی روسی  شرکت کرده است مقابل شطرنج 
۲۶۷۷ شکست خــورد. شکست کارلسن سبب شد که او 

حدود 1۸ واحد ریتینگ از دست بدهد.
سالن  در  گفت:  جنجالی  شکست  ایــن  از  پــس  کارلسن 
داشتم.  نــاگــواری  و  ناخوشایند  بسیار  تجربه  مسابقات 
احساس می کردم چیزی شبیه گوش پاک کن با زور وارد 
سوراخ بینی ام شده و تمام آن، تا انتهای مغزم نفوذ می کند 

که موجب می شود من درد زیادی را احساس کنم!

 پارکورکار ایرانی
فاتح مدال طالی قهرمانی آسیا شد

مهسا صمیمی ملی پوش پارکور بانوان ایران به مدال طالی 
برگزار شد  به صورت مجازی  مسابقات قهرمانی آسیا که 
دست پیدا کرد.به نقل از فدراسیون انجمن های ورزشی، این 
مسابقات برای نخستین بار و با توجه به شیوع ویروس کرونا 
به صورت مجازی برگزار شد و نفرات برتر از ١٦ کشور آسیا با 
هم به رقابت پرداختند که مهسا صمیمی ملی پوش پارکور 

بانوان ایران به مدال طالی آسیا رسید.
به صورت   ٢٠٢١ ســال  در  آسیا  قهرمانی  پــارکــور  مسابقات 
حضوری و در یکی از کشورهای شرق آسیا برگزار خواهد شد.

قهرمانی فرزانه فصیحی 
در مسابقات صربستان

رکــورددار دو ۶0 متر ایــران در مسابقات دوومیدانی داخل 
سالن صربستان به قهرمانی دست پیدا کرد.

به نقل از ایسنا، فرزانه فصیحی، دونده سرعتی ایران در دومین 
مسابقه داخل سالن صربستان شرکت کرد و به مقام اول رسید. 
فصیحی در دو ۶0 متر رکــورد ۷.30 ثانیه را ثبت کرد، پس از 
او سالومه کورا سوئیسی با زمان ۷.33 ثانیه دوم شد و میالنا 
ترنانیچ از صربستان با ۷.34 ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت. 
رکورددار دو ۶0 متر زنان ایران پیش از این و در نخستین مسابقه 
خود زمان ۷.39 را ثبت کرده بود و دوم شد.این دونده سرعتی 
ایران در صربستان به عضویت باشگاه BAK درآمده و خود را 

برای کسب سهمیه المپیک توکیو آماده می کند.
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سیما و سینماسیما و سینما

 کودکان کار، پله پیشرفت »ملکه گدایان« 
هنوز سه قسمت از پخش سریال »ملکه گدایان« ساخته جدید حسین 
سهیلی زاده در شبکه نمایش خانگی نمی گذرد که محتوا و مضمون 
این اثر، مورد انتقاد برخی افراد از جمله عضو شورای شهر تهران قرار 
گرفته است. حجت نظری ضمن تذکر به حناچی به خاطر مشارکت 
شهرداری در ساخت سریال »ملکه گدایان« علیه کودکان کار، اظهار 
کرد: »کم کاری و بی  مسئولیتی دستگاه های مسئول در جهت حمایت 
از کودکان کار، موجب تشدید وضعیت این افراد و افزایش تعداد آن ها 
شده است«. وی با بیان اینکه برخی دستگاه ها برای شانه خالی کردن 
از مسئولیت های خود، اقدام به سیاه نمایی می کنند و کودکان را عضو 
شبکه های مافیایی می  دانند یا آن ها را دزد تلقی و معرفی می  کنند افزود: 
»شهرداری در زمینه کودکان کار مسئولیت مستقیم قانونی ندارد و از 
لحاظ مسئولیتی نیز پس از نهادهای دیگر قرار داشته و در راستای 

مسئولیت اجتماعی به این حوزه ورود کرده است«. 
این عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تأکید 
کرد: »مالحظات فرهنگی و اجتماعی در این تولید رسانه ملی در نظر 
گرفته نشده و اگر مسئوالن شهرداری با علم به این موضوع در ساخت 
سریال مشارکت داشته باشند حتماً باید به شورای شهر پاسخ دهند«. 
بی تردید مشارکت این نهاد در ساخت سریال های اجتماعی با هدف 
نمایش آسیب های اجتماعی و ارائه راهکار برای برطرف کردن آن ها 
اقدامی تحسین برانگیز است، اما قضیه زمانی حساسیت برانگیز 
می شود که کارگردانان و تهیه کنندگان با مشارکت برخی نهادها، صرفاً 
به بهانه کسب درآمد بیشتر، به ساخت درام هایی اجتماعی با هدف 
سیاه نمایی اقدام می کنند که به سبب پخش از رسانه های پرمخاطبی 

چون تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، تأثیرگذاری بیشتری دارند. 
سریال »ملکه گدایان« در امتداد آثار پیشین سهیلی  زاده همچون 
»ترانه مادری«، »دلنوازان«، »آوای باران«، »مانکن« و... است؛ با این 
تفاوت که این بار جدای از روایــت ملودرامی عامه پسند، مضمونی 
اجتماعی و جنایی، نقش آفرینی ستارگان و چهره های جوان، با تمرکز 
بر نمایش طیفی از کودکان کار که دستمایه ثروت دیگران شده و در 
دام ملکه گدایان افتاده اند، صرفاً قصد سرگرم کردن مخاطبش را 
دارد. در »ملکه گدایان« مخاطب با افرادی از طبقات مختلف جامعه 
همراه می شود و برای تماشای فقر و ثروت به بخش های نادیده پایین 
و باالی شهر سرک می  کشد. در این میان، اشارات ریز و درشتی هم 
به مسائل روز از جمله کودکان کار و تکدی گری چاشنی کار می شود. 
میزانسن و دیالوگ های کلیشه ای، منطق روایی باورناپذیر، افسردگی 
شدید 30 سال پیش »خورشید« و میلش به کشتن بچه ها و حتی 
انتخاب اسامی شخصیت های ثروتمند )البرز، خورشید و خسرو( و 
آدم های فقیر )بتول( به شدت نخ نما و آمیخته ای از فیلم های هندی و 

سریال های ترکی است. 
سهیلی زاده با تکیه بر موفقیت سریال »آوای باران«، در ملکه گدایان به 
همان حال و هوا برگشته ولی این بار توهمات بیشتری را به دنیای کودکان 
کار تزریق کرده است. فضایی که او در همین سه قسمت از سریالش 
از دنیای غم انگیز کودکان کار و شبکه گدایان سازمان  یافته پایتخت ارائه 
می کند، با واقعیت سنخیتی ندارد. سهیلی زاده برخالف مجید مجیدی 
در فیلم تحسین برانگیز »خورشید«، محمدعلی طالبی در »تو آزادی«، 
کمال تبریزی در »مهر مــادری«، محمد انصاری در »ثنا« و... نه تنها 
کودکان کار را محور داستان قرار نمی دهد بلکه آن ها را فقط دستمایه ای 
برای پیشبرد روایتش انتخاب و کودکان کار را پله پیشرفت خود کرده 
است. بی شک این کمترین حق کودکان کار است که مهارت بیاموزند تا 
در دام هزار بزه »ملکه گدایان« گرفتار نشوند. در شرایط کنونی موضوع 
»کودکان کار« مسئله  ای ملی و فراتر از دولت هاست. بی شک با ساخت 
چنین آثاری نه تنها توجه مسئوالن و مردم به این مسئله جلب نمی شود 
بلکه ضرورت ساخت آثاری درباره کودکان کار هم رنگ می بازد. نمی  توان 
به راحتی در برابر وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کودکان و آینده ای 
با فرصت های محدود و دورنمایی ضعیف سکوت کرد اگر داستان ملکه 
گدایان به روال همین سه قسمت نخست پیش رود نباید انتظاری جز 
ترکیب یک عاشقانه با ماجرایی آلوده به خالف و درگیری های خیابانی را 
داشت که کودکان کار را موتور محرکه شخصیت هایی با طبقه اجتماعی 

و خاستگاه های مختلف می کند.

  زهره کهندل  برنامه »مامان ها« که حدود 
نیمی از مسیر پخش خود در فصل اول را 
روی آنتن شبکه سه از سر گذرانده است، 
و  دغدغه ها  مــورد  در  ترکیبی  برنامه  یک 
تربیت  و  ارتباط  نحوه  به  مربوط  مسائل 
که  مسائلی  مادرهاست.  توسط  فرزندان 
نشده  یا صحبت  آن هــا  مــورد  در  پیش تر 
ــد. بــرنــامــه  ــه ان ــت ــا کــمــتــر ســراغــشــان رف و ی
ابراهیمی  کارگردانی سعید  به  »مامان ها« 
تاکنون  حسینی،  مجتبی  تهیه کنندگی  و 
کــرده  بــا خــود هــمــراه  را  ــادی  زیـ مخاطبان 
است؛ چون در هر قسمت به موضوعاتی 
در  فرزندان  تربیتی  دغدغه های  با  مرتبط 
ــردازد. موضوعاتی  ــی پـ مـ اخــیــر  دهـــه  یــک 
نبود  و  خـــانـــواده  ــط  ــ رواب تغییر  هــمــچــون 
استفاده  نــحــوه  و  کــودکــان  بـــرای  همبازی 
و  موبایل  مثل  روز  فناوری های  از  فرزندان 
برنامه است.  این  از جمله مباحث  تبلت 
تأثیر  و  کرونا  شیوع  مشکالت  همچنین 
آن بر تحصیل و آموزش مجازی، از دیگر 
باب  برنامه  این  در  که  است  پرونده هایی 
گفت وگو دربــاره آن ها گشوده شده و قرار 
اســت بــه دغــدغــه هــای تربیتی مـــادران در 

دنیای مدرن بپردازد.
این  از  پیش  که  مصطفی زاده«  »منصوره 
کارشناس  عنوان  به  بــاز  کتاب  برنامه  در 
بــار در  کتاب کــودک حضور داشـــت، ایــن 
قامت مجری ظاهر شده است. مسئله ها 
از دغــدغــه هــای  ــه  ــادرانـ مـ ــرســش هــای  پ و 
بــوده  شدنش  ــادر  م از  پــس  او  همیشگی 
است. با وی درباره جزئیات بیشتر برنامه 
ادامه  در  که  کردیم  گفت وگو  »مامان ها« 

می خوانید. 

و ساخت    ایـــده  نــحــوه شــکــل گــیــری  از 
برنامه »مامان ها« برایمان بگویید.

برنامه شبیه دو  ایــن  گــروه ســازنــده  و  من 
اشتراک  به  نقطه  یک  در  که  بودیم  خط 
تمام  در  مــن  دغــدغــه شخصی  رســیــدیــم. 
ســال هــای کــــاری ام، مــوضــوع »مــامــان هــا« 
بـــوده اســـت. تیم ســازنــده هــم بــه واسطه 
با هم  همکاری های دیگری که در گذشته 
برای  مفید  برنامه سازی  دغدغه  داشتیم، 
خانواده ها را داشتند. در این نقطه با هم 
تالقی کردیم و قرار شد که برنامه ای برای 

»مامان ها« بسازیم.

چطور به این شکل از ساخت رسیدید   
چون  بگویند  تجربیاتشان  از  مــادرهــا  که 
تلویزیون  برنامه های معمول  این،  از  پیش 
و  کارشناسان  با حضور  فقط  بــاره  این  در 

حرف های کارشناسی بود؟
ــرا  ــن شـــیـــوه اجـ ــ ــر ای یـــک دلـــیـــل مـــقـــدم بـ
گــروه سازنده سراغ  اینکه  داشــت؛  وجــود 
مــوضــوعــات کــلــیــشــه ای و تـــکـــراری نـــرود، 
موضوعاتی که همیشه درباره آن ها حرف 
وجود  مشخصی  نظریات  و  می شود  زده 

سالمت  به  مربوط  مسائل  همچون  دارد 
بچه ها که جواب مشخصی دارد. ما سراغ 
ــواب مشخص  مــوضــوعــاتــی رفــتــیــم کــه جـ
ــدارد، مــوضــوعــاتــی کــه شاید  ــ و درســتــی ن
نبود.  دغدغه  مادرها  بــرای  پیش  سال   10
کــالس  در  بــچــه هــایــمــان  ــه  ک مسئله  ایـــن 
آنالین حضور پیدا کنند در گذشته وجود 
ــاره آن  نــداشــت و جــواب درســتــی هــم دربـ
که  نیست  کارشناسی  هیچ  اکنون  نبود. 
و مسیر  است  فالن  درست  بگوید مسیر 
در  فرزندمان  بگوییم  اینکه  بهمان.  غلط، 
10سالگی موبایل داشته باشد خوب است 
یا 15سالگی؟ جواب مشخصی ندارد شاید 
شود.  مشخص  دیگر  سال   20 نتیجه اش 
اکنون نه مادرها و نه کارشناسان نمی دانند 
ایــن مسائل چیست،  کــه جــواب درســت 
که  نمی کرد  پیدا  معنایی  دلیل  همین  به 
صحبت  کارشناسان  صرفاً  برنامه  این  در 
کنند. ما فقط می توانستیم شنونده نظرات 
متفاوت مادران از تجربیاتشان باشیم. هر 
بر اســاس زیسته خود  را  مـــادری، روشــی 
تجربه کرده بود و از مسیری که رفته بود 

صحبت می کرد. 

ــامــان هــا«    ــامــه »م ــرن تــجــربــه ســاخــت ب
تأثیری  هم  خودتان  فرزندان  تربیت  روی 

داشت؟
باختم.  حــتــمــاً  نــیــفــتــد،  اتــفــاق  ایــن  اگــر 
ــتــی  ــه وق ــ ــه ایــــن اســــت ک ــامـ ــرنـ هــــدف بـ
می شنوم  را  مامان ها  مختلف  تجربیات 
به  پیش تر  که  را  مسائلی  دیگر  بار  یک 
بودم  نکرده  فکر  یا  بــودم  کــرده  فکر  آن 
دیگری  نتیجه  شــایــد  کــنــم،  ــی  ــاب ارزی را 
بگیرم. گاهی شنیدن نظرات و تجربیات 

فــرزنــدپــروری  مسیر  در  مــن  بــه  دیــگــران 
می کند.  کمک 

از    کوله باری  با  مادرانی  برنامه،  این  در 
فرزندپروری حضور  در  تجربیات شخصی 
دارند که باور دارند شیوه خودشان درست 
درباره  و درستی  و جواب مشخص  است 
این  نـــدارد، در  یــک مسئله واحــد وجــود 
شرایط نه چندان پایدار، چطور گفت وگوها 

را مدیریت می کنید؟
با  بـــرنـــامـــه، ســاعــت هــا  از ضــبــط  پــیــش 
و  مــی شــود  گــفــت وگــو  بــرنــامــه  میهمانان 
داریم  پژوهشگرانی  موضوعی،  هر  برای 
ــد.  ــ ــرده ان ــ ک تــحــقــیــق  مـــوضـــوع  روی  کـــه 
رویکردی،  هر  ــاره  درب که  داشتیم  سعی 
باشیم.  داشته  مخالف  و  موافق  نظرات 
میهمانان  با  قبل  از  که  صحبت هایی  با 

انــجــام مــی شــود مــی دانــیــم کــه هــر کــدام 
یــا  ــرد  ــکــ ــ روی کـــــدام  نــمــایــنــده  از آن هـــــا 
زمــان  در  گــاهــی  الــبــتــه  هستند.  تــجــربــه 
می شنوم  ــادران  مـ از  حــرف هــایــی  بــرنــامــه 
می کنم  سعی  و  نـــدارم  را  انــتــظــارش  کــه 
بــیــش از ایــنــکــه نــقــش مــدیــریــت کــنــنــده 
شنونده  بــاشــم،  داشــتــه  را  گــفــت وگــو هــا 
نقشم  در  را  خـــودم  بــایــد  بــاشــم.  خــوبــی 
میزبانی  نقش  در  یعنی  کنم  جانمایی 
ــد و  کــه دوســتــانــش بــه خــانــه اش آمــده ان
قرار است حرف هایشان را بشنود، بدون 
ــاره آن مــوضــوع، ذهــنــیــت یا  ــ ایــنــکــه درب
دلیل  همین  به  باشد.  داشته  قضاوتی 
ــی کــنــم و  ــالش مــی کــنــم ذهــنــم را خــال تـ
تازگی  برایم  جلسه  آن  در  حرف ها   همه 

باشد.  داشته 

تاکنون شده که بحث بین مادرها خیلی   
جدی شود و به جدل برسد به طوری که 

مدیریت آن جلسه برایتان دشوار شود؟
گفت وگوها  ایــن  در  تاکنون  خوشبختانه 
مــادرانــی  خوشحالم  و  نرسیدیم  جــدل  بــه 
میهمان برنامه بودند که با آگاهی کامل از 
اینکه قرار است حرف متفاوتی بشنوند، در 
دلیل  همین  به  کردند  پیدا  حضور  برنامه 
بسیار  شنوندگان  هــم  بــرنــامــه  میهمانان 
با  بــودنــد.  یکدیگر  بــرای حــرف هــای  خوبی 
وجود اینکه در بسیاری از موارد، نظراتشان 
با هم متفاوت بود ولی در این برنامه تجربه 
بسیار خوبی از گفت وگو بین مامان ها رقم 
خورد. ضمن اینکه من هم دوستان بسیار 
خوبی پیدا کردم. برخی از مامان ها تجربیات 
که  می کردم  آرزو  و  داشتند  خوبی  بسیار 

کاش زودتر با آن ها آشنا می شدم. 

به نظر شما برنامه »مامان ها« فرصتی   
که  شده  مادرهایی  به  دادن  تریبون  بــرای 
تجربیاتی شنیدنی دارند ولی پیش از این 

تلویزیون به این آدم ها تریبون نمی داد؟
به نظرم نه تنها این تریبون داده نمی شد 
برای  داوطلبی  و  نمی شد  هم  مطالبه  که 
حرف زدن وجود نداشت، نه اینکه مادرها 
این تریبون بودند و  خیلی وقت خواستار 
فکر  کسی  اصــالً  نمی شد،  داده  آن هــا  به 
ــن حــرف هــا را مــی شــود در  نــمــی کــرد کــه ای
تلویزیون گفت. تجربه شخصی من درباره 
از نوشتن وبالگ »روزهای  مــادری،  تجربه 
ــروع شــد کــه تــجــربــه هــایــم را  مـــادرانـــه« شـ
فهمیدم  که  بود  آنجا  و  می نوشتم  آن  در 
ــا چــقــدر دغــدغــه هــا و تــجــربــیــات  ــادرهـ مـ
مادر دور هم  وقتی چند  دارنــد.  مشترکی 
جمع می شوند حرف های مشترکی می زنند 
حرف ها،  این  شاید  که  نمی کنند  فکر  اما 
موضوعات مهمی برای مطرح شدن باشد. 
برنامه  پخش  بــا  کــه  اســت  ایــن  حقیقت 
و  تجربیات  که  شد  مشخص  »مامان ها« 
و  بــوده  ــاد  زی چقدر  مشترک  دغدغه های 

درباره آن ها حرفی زده نشده است.

شــمــا در ایــــن بـــرنـــامـــه چـــــادر رنــگــی   
ــا چــه  ــمـ ــــوشــــش شـ مـــی پـــوشـــیـــد، نـــــوع پ

واکنش هایی داشته است؟
تعریفی که ما از برنامه داریم این است که 
مثالً آنجا، خانه من است و به عنوان میزبان 
در هر برنامه میزبان چند مادر هستم که از 
دوستانم هستند. خب من هیچ وقت توی 
خانه ام، چادر مشکی سرم نمی کنم و چادر 
رنگی به عنوان چادر خانگی رایج است. به 
نظرم اگر من میزبان بــودم و چــادر مشکی 

داشتم، چندان دلچسب نمی شد.

اشاره ای هم به برنامه کتاب باز داشته   
کارشناس  عــنــوان  بــه  آنجا  در  کــه  باشیم 
کتاب کودک حضور دارید، تجربه حضور 

در این برنامه چطور است؟
برنامه  اینکه  از  پس  بخواهید  را  راستش 
نخستین  در  کـــردم  ــرا  اجـ را  »مــامــان هــا« 
دیدارم با آقای صحت در برنامه کتاب باز 
به ایشان گفتم که چقدر مجری توانمندی 
و  بــاهــوش  بسیار  صحت  آقـــای  هستید. 
باز«  »کتاب  با  همراهی  هستند.  مسلط 
و دلنشین  لــذتــبــخــش  بــســیــار  مــن  بـــرای 
را در جمعشان  راحــت من  بــوده و خیلی 
پذیرفتند. حضور در »کتاب باز« برای من 
لــذت دیــگــری دارد و کتاب کـــودک، حــوزه 
بنابراین حرف  کــاری مــورد عالقه ام اســت، 
زدن دربــاره آن هم برایم لذتبخش است. 
از  و صمیمی  برنامه، خیلی ساده  این  در 
قرار  باز«  »کتاب  می شود.  کتاب صحبت 
تا  باشد  مــردم  بــرای همه  برنامه ای  اســت 
همه از کتاب خواندن لذت ببرند و به نظرم 

در این مسیر موفق بوده است.

برش

ما سراغ موضوعاتی رفتیم 
که جواب مشخص و درستی 

ندارند، موضوعاتی که 
شاید 10 سال پیش برای 

مادرها دغدغه نبود. اکنون 
نه مادرها و نه کارشناسان 

نمی دانند که جواب درست 
این مسائل چیست، به همین 
دلیل معنایی پیدا نمی کرد 

که در این برنامه صرفاً 
کارشناسان صحبت کنند 

یادداشت

احمد صبریان
annotation@qudsonline.ir

جشنوارهسیما
بازیگر نقش شهید اصغر وصالی در »روزهای ابدی« : 

امیدوارم بیننده کار را دنبال کند و بپسندد
نخستین واکنش منتقدان به فیلم »ابلق« ساخته نرگس آبیار

برای اثر نفسگیر و تلخ دیگری آماده شوید

حــســن زاده«  »محمدرضا  سیمافیلم،  گـــزارش  بــه 
سینمایی  فیلم  در  پیش تر  که  تئاتر  بازیگران  از 
بود،  کــرده  نقش  ایفای  بعد«  روز  و یک  »بیست 
نقش شهید اصغر وصالی را در سریال »روزهای 

ابدی« عهده دار است.
حسن زاده درباره نحوه حضورش در سریال گفت: 
توسط یکی از دوستانم به برنامه ریز پروژه معرفی 
شدم و به  خاطر شباهتم به شهید اصغر وصالی 

پس از تست های اولیه انتخاب شدم.
حسن زاده درباره چگونگی نزدیک شدن به نقش 
نقش هایی  چنین  به  شــدن  نزدیک  داد:  توضیح 
در  آن هــا  از  کاملی  و  جامع  اطــالعــات  معموالً  که 
از  امــا پس  کــار دشـــواری اســت  دسترس نیست، 
بررسی  و  داشتیم  آقای شمقدری  با  که  جلساتی 
مجازی  فضای  در  شهید  از  که  تصاویری  انــدک 
اتفاقات  و  رسیدیم  جمع بندی  به  اســت  موجود 

پشت سر هم شکل گرفت.
بارز شهید وصالی گفت:  وی دربــاره خصوصیات 
ــشــان داشتند  ای کــه  ــن صــفــاتــی  ــری ــارزت ب از  یــکــی 
بحران  در  مدیریت  قــدرت  و  جسارت  شجاعت،  
شجاعت  بــه  منبعی  هــر  در  تقریباً  اســـت.  بـــوده 
ــود و بــه نــظــرم لقب  شهید تــوجــه ویـــژه ای شــده ب
»اصغر پررو« که توسط همرزمان و همدوره ای های 
میزان  گویای  بود،  داده شده  او نسبت  به  ایشان 

شجاعت شهید است.
توسط  شهید  این  نقش  ایفای  ــاره  درب حسن زاده 
تأثیر  و  »چ«  سینمایی  فیلم  در  حمیدیان  بابک 
ایــفــای نقشش در ســریــال گــفــت: از  بــر  او  بـــازی 
پــیــش تــر توسط  کــه  پــذیــرش نقشی  ســخــتــی هــای 
نکته  ایــن  به  می توانم  شــده  اجــرا  دیگری  بازیگر 
ــدن چنین  ــ اشــــاره کــنــم کــه مــخــاطــب پــس از دی
به شخصیت شناخت  تا حدودی نسبت  اتفاقی 
یک  از  نقش  همان  دیــدن  از  و پس  می کند  پیدا 
بازیگر جدید ناخودآگاه به مقایسه این دو بازیگر 
و چگونگی اجرای این نقش توسط هر دوی آن ها 
می پردازد و این موضوع کار را برای من که دومین 
را کردم  اما تمام تالشم  بودم سخت می کرد؛  نفر 
که بتوانم با اجرای درست، نظر کارگردان را جلب 
کنم. امیدوارم بیننده کار را دنبال کند و بپسندد.

ابــدی« دربـــاره ضــرورت ساخت  ــای  بازیگر »روزهـ
آثار تاریخ انقالب در شرایط امروز گفت: به نظرم 
وقایع  همین  به  پرداختن  ما  امــروز  ضــروری  نیاز 
به  نیاز  جامعه  فعلی،  شرایط  در  که  چــرا  اســت؛ 
درست  مسیر  شناخت  و  همفکری  همبستگی،  
آموختن  و  گذشته  به  نگاه  با  می کنم  فکر  دارد. 
داشتند  ما  زندگی  بر  زیــادی  تأثیر  که  وقایعی  از 
می توان از موانعی که امروز در مسیر ماست، به 

سادگی گذر کرد.

براساس خبرها داوران جشنواره فجر تمام فیلم های 
رسیده به این جشنواره را تماشا کرده اند و به گفته 
سیمون سیمونیان؛ مسئول دبیرخانه جشنواره در 
گزارشی تا دو سه روز دیگر تکلیف فیلم های راه  یافته 
به بخش مسابقه جشنواره سی ونهم روشن می شود 
نامزدهای هر بخش مشخص  با معرفی  گاه  آن  و 
می شود کدام آثار برای مردم و رسانه ها به نمایش 
درخواهد آمد اما در کنار داوران برخی منتقدان هم 
مشغول تماشای آثار به شکل غیررسمی هستند 
و بیش منتشر  و نظراتشان در فضای مجازی کم 
و  کوتاه منتشر شــده  نقدهای  بــراســاس  مــی شــود. 
فیلم  مــجــازی  فضای  در  منتقدان  اظهارنظرهای 
توجه  مورد  آثار  از سایر  بیش  تاکنون  آبیار  نرگس 
قرار گرفته است. تهیه کننده این فیلم همانند چند 
فیلم قبلی نرگس آبیار، محمدحسین قاسمی است 
و عنوان شده درامی در حوزه خانواده است. در فیلم 
»ابلق« بهرام رادان، الناز شاکردوست، هوتن شکیبا 

و گالره عباسی ایفای نقش می کنند.
در   سینما  باسابقه  منتقد  گلمکانی،  هوشنگ 

باز هم  آبیار  نرگس  صفحه شخصی خود نوشت: 
گام بلند دیگری برداشته؛ بلندتر از فیلم بلندپروازانه 
تأثیرگذار  و  تکان دهنده  فیلمی  »ابــلــق«  قبلی اش. 
است، با یک کارگردانی ماهرانه و پرزحمت و بازی های 
بــه دالیــلــی شخصی، من  کــه  هــر چند  چشمگیر. 

»نفس« را همچنان بیشتر دوست دارم. فعالً همین.
کیوان کثیریان، روزنامه نگار و منتقد سینما درباره  

روابط پیچیده   بر  »ابلق« نوشت: »فیلمی متمرکز 
انسانی، با ظرایف قابل توجه، شخصیت های جذاب 
تا  آبیار  نرگس  فیلم  بهترین  پرکشش.  قصه ای  و 

اینجا«. 
محمد محمدیان، منتقد مجله فیلم نیز نوشت:  

پیچیده  دنــیــای  در  ــازه  تـ زنــانــه ای  قصه   بــا  فیلمی 
کارگردانی دشوار که متفاوت ترین  با یک  مردانش 

روایت اجتماعی او به حساب می آید.
ــاز شـــاکـــردوســـت،  ــنـ ــان الـ ــا بـــــازی  درخــــشــ اثـــــری بـ
بــازی  شکیبا،  هوتن  ماندنی  یــاد  بــه   نقش آفرینی 
تأثیرگذار  بر حضور  تأکید  با  رادان،  بهرام  متفاوت 
گالره عباسی و یک مهران احمدی دیگر، فیلم برداری 
پر از جزئیات سامان لطفیان، گریم درجه یک ایمان 
امیدواری و ریتم یکدست در تدوین حمید نجفی راد 
که از حاال می توان همه آن ها را در میان بهترین های 

سی ونهمین جشنواره فیلم فجر دید.
درست حدس زده اید خود را برای اثر نفسگیر و تلخ 

دیگری آماده کنید. در این شب ماه کامل نیست!
فیلم »ابلق« به کارگردانی نرگس آبیار از مهم ترین 
فیلم های سی و نهمین جشنواره فیلم فجر است و 
بهرام رادان، الناز شاکردوست، هوتن شکیبا و گالره 
عباسی در این فیلم سینمایی ایفای نقش می کنند.

گفت وگو با منصوره مصطفی زاده، مجری برنامه »مامان ها« و کارشناس برنامه »کتاب  باز«

سراغ پرسش هایی رفتیم که جواب مشخصی ندارند

خبر

نکوداشت پرویز پورحسینی و چنگیز 
جلیلوند در اختتامیه »فجر۳۹«

پورحسینی،  پرویز  نکوداشت 
جلیلوند،  چنگیز  و  بــازیــگــر 
صداپیشه و بازیگر که امسال 
به دلیل ابتال به بیماری کرونا 
در  گفتند،  وداع  را  فانی  دار 
جشنواره  اختتامیه  مــراســم 

فیلم فجر برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط 
عمومی جشنواره فیلم فجر، امسال برای احترام به جایگاه دو هنرمند 
ایـــران، مراسم نکوداشت دو هنرمند فقید  پیشکسوت سینمای 
سینمای ایران، پرویز پورحسینی، بازیگر و چنگیز جلیلوند، صداپیشه 
و بازیگر که امسال به دلیل ابتال به بیماری کرونا از میان ما رفتند، در 
مراسم اختتامیه سی و نهمین جشنواره فیلم فجر برگزار خواهد شد.

پورحسینی در دوران فعالیت خود دو بار نامزد دریافت جایزه بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد و برنده یک دیپلم افتخار از جشنواره فیلم 
فجر شد. این بازیگر نام آشنا در ۷ آذر ۹۹ بر اثر ابتال به بیماری کرونا 
درگذشت. عنوان »مرد حنجره طالیی« و »آقای دوبله ایران« که به میان 
می آید، نام چنگیز جلیلوند یکی از مهم ترین نام هایی است که در ذهن 
عالقه مندان به سینما ثبت شده است. در سال ۹۹ ویروس کرونا این 
هنرمند برجسته را از جامعه هنری ایران گرفت اما صدای ماندگارش در 
یادها زنده است. سی و نهمین جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ۹۹ 
همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران به دبیری 

سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد برگزار خواهد شد.
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