
چشم فیس بوک روشن!

به  ما  آنچه  همه  و...  پیام رسان ها  اجتماعی،  اینترنت، شبکه های 
به  و شاید  فناوری می شناسیم  و  علم  عنوان دستاوردهای جدید 
خاطر شعارهایشان خیلی هم روی امنیت ارتباطات و تجارت و... 
از طریق آن هــا حساب می کنیم در واقــع بخشی از فضا و جهان 
در  که  خطراتی  و  تهدیدها  همان  اســت  بدیهی  هستند.  مجازی 
جهان حقیقی ما را تهدید می کند چه بسا بدترش در فضای مجازی 
هم وجود دارد. باشگاه خبرنگاران دیروز نوشت: »مدتی است که 
کاربران  کاربری  شناسه  و  تلفن  شماره  قبیل  از  کاربران  اطالعات 
فیس بوک در حال فروش توسط روباتی در فضای مجازی با قیمتی 

ناچیز است.
گویا شخصی به پایگاه داده ای از شماره تلفن های کاربران فیس بوک 
دســت پیدا کـــرده و اکــنــون ایــن داده هـــا را بــا اســتــفــاده از روباتی 
می فروشد. آلون گال، محقق امنیتی که این آسیب پذیری را پیدا 
کرده، می گوید شخصی که روبات را اداره می کند ادعا کرده اطالعات 
از ۱۰۰  از بیش  کاربران  آلون فاش کرد  را دارد.  کاربر  ۵۳۳ میلیون 

کشور تحت تأثیر قرار گرفته اند .
این روبات به کاربران اجازه می دهد شماره تلفن کاربر دیگری را در 
صورت داشتن شناسه فیس بوک آن شخص پیدا کنند و اگر کاربر 
شماره تلفن آن شخص را داشته باشد، می تواند شناسه فیس بوک 
اطالعات  به چنین  بــرای دسترسی  حــال،  ایــن  با  کند.  دریافت  را 
حساسی، کاربر باید ۲۰ دالر به شخص پشت روبات پرداخت کند. 
روبات همچنین اطالعات را به صورت عمده می فروشد و به ازای هر 

۵هزار دالر شارژ، بات ۱۰ هزار اعتبار دریافت می کند.
گال گفت: »بسیار نگران کننده است که یک پایگاه داده با چنین 
ابعادی در جوامع اینترنتی به فروش می رسد، این به شدت به حریم 
خصوصی ما آسیب می رساند و مطمئناً برای ضرب و شتم و سایر 
قرار می گیرد.  استفاده  مورد  بد،  کاربران  توسط  متقلبانه  اقدامات 
مهم است که فیس بوک به کاربران خود این تخلف را اطالع دهد تا 

آن ها کمتر قربانی هک های مختلف  شوند. 
در تصاویر منتشر شده مشاهده می شود روبات از ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱ 
فعال است، اما اطالعات مربوط به کاربران از سال ۲۰۱۹ را در خود 

دارد. 
اگرچه می توان گفت اطالعات قدیمی است، اما افراد به ندرت شماره 
تلفن خود را طی دو سه سال تغییر می دهند. یعنی این احتمال 
وجود دارد شماره هایی که در معرض دید قرار دارند همچنان توسط 

بیشتر کاربران استفاده شوند«.

 محمد تربت زاده  خبر تکراری است. 
در  بی رحمانه شیعیان  کشتار  هم  باز 
حقوق  نــهــادهــای  ســکــوت  و  نیجریه 
بشری و سازمان های جهانی. هرازگاهی 
جسته و گریخته اخباری از وضعیت 
اسفناک شیعیان در نیجریه در رسانه ها 
منتشر و خیلی زود به فراموشی سپرده 
ــار امـــا کـــاربـــران فضای  ــن ب مــی شــود. ای
مجازی کمر همت بسته اند تا صدای 
گوش  بــه  را  نیجریه  مظلوم  شیعیان 
هم  خاطر  همین  به  برسانند.  جهان 
هست که هشتگ FreeZakzaky# را 
برای چندمین بار در توییتر داغ کرده اند.

بازهمشیعهُکشی»
به  بـــرای  نیجریه  بهانه دولـــت  ایــن بــار 
خاک و خون کشیدن شیعیان، انجام 
تظاهرات غیرقانونی در حمایت از »شیخ 
زکزاکی« است. براساس اخبار محدودی 
که از نیجریه در رسانه ها مخابره شده، 
تعدادی از معترضان که خواستار آزادی 
فوری و بدون قید و شرط شیخ زکزاکی 
بودند با حمله نیروهای امنیتی روبه رو 
و افـــراد زیـــادی در ایــن جریان به طرز 
شدند.  کشته  و  زخمی  وحشیانه ای 
کــاربــری  حــســاب  هــم  پیش  روز  چند 
نوشت:  توییتر  در  زکزاکی  شیخ  دفتر 
»سرویس های امنیتی نیجریه در ابوجا 
به اعتراض مسالمت آمیز مردمی که از 
سوی طرفداران شیخ زکزاکی برگزار شده 

بود، حمله کردند«.

تالشبرایبراندازی؟!»
نقل امروز و دیروز نیست. حتی پیش 
از حمله وحشیانه ارتش به شیعیان در 
سال ۲۰۱۵ در »زاریا« که منجر به کشته 
و زخمی شــدن هـــزاران تن از شیعیان 
علیه شیخ  اقداماتی  هم  نیجریه شد 
زکزاکی و طرفدارانش صورت می گرفت. 
در  زکزاکی  شیخ  دستگیری  نمونه اش 
برای  تــالش  بهانه  به  مختلف  مقاطع 
براندازی حکومت در دهه های ۱۹8۰ و 

 .۱۹۹۰
ــش نــیــجــریــه در  ــ ــت و ارت ــ راهـــبـــرد دول
اما  مــیــالدی   ۲۰۱۰ و   ۲۰۰۰ دهــه هــای 
بــرخــورد  بــه  غیرمستقیم  ســرکــوب  از 
تظاهرات  بــا  خونین  مقابله  و  نظامی 
ســرکــوب  و  مــســالــمــت جــویــانــه  و  آرام 

ــای شـــیـــعـــیـــان حــتــی  ــی هـ ــایـ ــمـ ــیـ ــپـ راهـ
کوچک  گردهمایی های  و  اجتماعات 

آن ها تغییر پیدا کرد.
به  ارتـــش  گــســتــرده  حمله  نخستین 
شیعیان غیرنظامی، در سال های ۲۰۱۳ 
و ۲۰۱4 میالدی صورت گرفت که در پی 
آن ده ها نفر از اعضای »حرکت اسالمی 

شمال نیجریه« به گلوله بسته شدند.

8پروندهقضایی»
۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ ارتش نیجریه به بهانه 
تالش اعضای جنبش اسالمی نیجریه 
بــرای تــرور رئیس ستاد کل ارتــش این 
کشور و حمله به کاروان نظامی ارتش، با 
یورش به منزل »شیخ زکزاکی«، دبیرکل 
عـــزاداری  و محل  اســالمــی«  »جنبش 
شیعیان در زاریا، دست کم ۳۵۰ زن، مرد 

و کودک شیعه را به شهادت رساندند.
ــت نــیــجــریــه در پــی ارتـــکـــاب ایــن  ــ دول
جنایت، شیخ زکزاکی و سه نفر دیگر از 
سران این حزب را به قتل عمد اعضای 
آرامــش  بــرهــم زدن  اســالمــی،  جنبش 
عمومی، تشکیل اجتماعات غیرقانونی 
پــرونــده  هــشــت  مــجــمــوع  در  کــه  و... 
جداگانه را شامل می شود، متهم کرد. 
اتهام قتل عمد در حالی به شیخ زکزاکی 
زده شده که 6 پسر او در جریان جنایت 
زاریا توسط ارتش نیجریه به شهادت 

رسیدند!
ــه شــکــل ســرکــوب هــای  ــن جــنــایــت ب ایـ
جمله  از  شــهــر هــا  ــر  ســای در  مــتــعــدد 
»کادونا«،  نیجریه،  پایتخت  »ابوجا«، 
»کاتسینا« و... دنبال شد و دست کم 
اما  گذاشت.  برجای  دیگر  شهید   ۱۱۰
پایان سناریو قتل شیعیان  مــوارد  این 
از سوی دولت نیجریه نبود. دستگیری 
بــازداشــت شیخ  ادامـــه  بــه  معترضان 
اماکن  در  شیعیان  به  حمله  زکــزاکــی، 
عمومی، حمله خشونت بار به تجمعات 
دیگر  و...  شــیــعــیــان  مــســالــمــت آمــیــز 
اقدامات شیعه ستیزانه دولت نیجریه 

بوده اند.

بهقتلعامختممیشود»
با وجــود آنکه قتل عــام شیعیان زاریــا 
بــا واکــنــش هــای گــســتــرده ای در سطح 
جهان مواجه شد و حتی دیوان کیفری 
دادگستری  وزیــر  بین المللی الهــه هم 
نیجریه را برای ارائه توضیحات احضار 
اما سیاست خشونت آمیز دولت  کرد 
نیجریه در قبال شیعیان در سال های 
۲۰۱6 و ۲۰۱7 میالدی هم ادامه یافت. 
تعداد   ۲۰۱6 ســال  در  نیجریه  دولـــت 
ــزاداران شیعه شهر کانو  از عـ ۱۰۰ نفر 
را در جریان راهپیمایی نمادین اربعین 
و  رساند  قتل  به  بی رحمانه  ایــن شهر 

به  هم   ۲۰۱7 ســال  اربعین  مراسم  در 
شیعیان زاریا و کاتسینا حمله کرد.

شیخ زکزاکی هم از همان زمان به اشکال 
مختلفی تحت نظارت و حبس مأموران 
امنیتی قرار دارد و هرازگاهی تظاهراتی از 
سوی شیعیان برای زیر فشار قرار دادن 
ــازی رهبر شیعیان  ــرای آزادســ ــت ب دول
نیجریه صورت می گیرد که در نهایت به 

قتل عام آنان ختم می شود.

دالرهایسعودی»
از مدت ها پیش مشخص بود فشارهای 
شیعیان  بر  نیجریه  دولــت  بی رحمانه 
این کشور با دستور عربستان سعودی 
صورت می گیرد اما به تازگی اسحاق آدم 
اسحاق، وکیل شیخ ابراهیم زکزاکی در 
وب سایت  با  مصاحبه  در  زمینه  ایــن 
»اسالم تایمز« گفته عربستان سعودی 
ترور شیخ زکزاکی  برای  میلیون ها دالر 

پرداخت کرده است!
داده  تـــوضـــیـــح  ادامـــــــه  در  ــاق  ــحــ اســ
است:»بوهاری، رئیس جمهور نیجریه 
و  صهیونیست ها  آمــریــکــا،  طـــرف  از 
مأمور  زکزاکی  قتل شیخ  به  عربستان 
شـــده اســـت. ایـــن درحـــالـــی اســـت که 
وخیم  بسیار  ــزاکــی  زک شیخ  ســالمــت 
چیزی  او  مـــورد  در  هیچ کس  و  اســت 
ســـال ۲۰۱۵ تحت  از  ــرا  زیـ نــمــی دانــد؛ 

بازداشت قرار دارد«.

چگونهاندوهچشمانترابزدایم؟»
کنون  تــا   #FreeZakzaky هشتگ 
و  شــده  ترند  توییتر  در  نوبت  چندین 
ــد از این  ــران تــالش کــرده ان ــارب هــربــار ک
طریق، دولت نیجریه و کشورهایی که 
در این جنایت مشارکت دارنــد را زیر 
فشار قــرار دهــنــد. ایــن بــار هــم کــاربــران 
فضای مجازی در ابعادی گسترده اقدام 
به داغ کردن این هشتگ کرده اند. در 
پایان بخشی از توییت های منتشر شده 

توسط کاربران را می خوانید:
امروز بزرگ ترین جرم در جهان استکبار، 

شیعه بودن است.
تف به جهانی که اعتبار انسانیت، رنگ 

پوست و طبقه اشرافیت آن هاست.
بگو چگونه اندوه چشمانت را بزدایم؟ 
ــو مــســلــمــانــی  ــن مــســلــمــانــم امــــا تـ مـ

می کنی.

خاطرات آمریکایی آرام

»رمزی کالرک« االن باید ۹4 سالگی را رد کرده باشد. نامش برای بسیاری 
فعال  بعدها  و  سیاستمدار  ناآشناست.  انقالب،  سوم  و  دوم  نسل  از 
سیاسی ضدجنگ در آمریکا، در دهه6۰ میالدی برای خودش برو و بیایی 
داشت. یعنی برای چهار سال دادستان کل ایاالت متحده بود و چند 
سالی هم قائم مقام دادستان کل. در همان زمان دادستانی اش هم به 
خاطر حمایت شدید از آزادی های مدنی و بعدها به خاطر مخالفتش با 
جنگ افروزی های آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، آدم سرشناسی شده 
بود. رمزی کالرک 4۲ سال پیش، اواسط دی ماه به همراه »ریچارد فالک« 
»دان  و  پرینستون  دانشگاه  خارجی  مطالعات  بخش  رئیس  و  استاد 
لوئی« نماینده سازمان های مذهبی آمریکا  برای بررسی وضعیت سرکوب 
معترضان توسط ساواک و ارتش به تهران سفر کرد. کالرک و همراهانش 
در راه بازگشت، به پاریس رفتند و روز 6 بهمن با امام خمینی)ره( دیدار و 
مذاکره کردند. امام در این دیدار به پرسش های آن ها درباره آینده حکومت 

ایران و اهدافی که جمهوری اسالمی دارد پاسخ دادند.
دیدگاه »کالرک« درباره ایران آن روزها و پدیده انقالب اسالمی چند روز 
پیش از دیدار با امام در فرانسه اعالم شده بود. مثالً روزنامه کیهان از قول 
او تیتر زده بود: )امام( خمینی از حمایت ۹۹ درصد مردم ایران برخوردار 
است... در ادامه این تیتر آمده بود: کالرک می گوید در مدت دیدارش از 
ایران متوجه شده هرکسی به ایران بیاید متوجه می شود ۹۹ درصد مردم، 
پشتیبان آیت هللا هستند. کالرک ۹ بهمن هم در فرانسه و در یک نشست 
خبری ضمن تشریح دیدارهایش با امام، دوباره همان حرف های تهران را 
تکرار کرد و گفت: ۹۹ درصد مردم ایران خواستار بازگشت آیت هللا خمینی 
هستند و جداً اصرار دارند رژیم ضدملی کنونی از میان برود و به سلطه 
بیگانگان بر ایران پایان داده شود. بخشی از سخنان و خاطرات »کالرک« را 
که سال ۹۳ در گفت وگو با خبرگزاری مشرق گفته است بخوانید: »خیلی ها 
آن زمان معتقد بودند انقالب ایران موفق نخواهد شد، اما من وقتی شاهد 
تظاهرات های گسترده مردمی بودم، به خودم گفتم امکان ندارد این انقالب 
پیروز نشود... آیت هللا بی شک مردی بسیار بزرگ، مدبر، مطلع، شجاع، 
قوی و اخالق مدار بود. تنها فردی بود که می توانست از فروپاشی کشور در 
آن مقطع پرتنش پس از فرار شاه، جلوگیری کند. یکی از خاطراتی که من 
از آیت هللا دارم و هیچ گاه فراموش نمی کنم این است که وقتی در ایران 
بودم، برخی دائم به من و رفتار رئیس جمهور کارتر نیش و کنایه می زدند. 
آیت هللا اما هرگز با من این گونه برخورد نمی کرد. اگر هم گاهی حرف از 
جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا می زد، فقط شوخی بود و سربه سر 

من می گذاشت، به گونه ای که مطمئن باشد ناراحت نمی شوم«.

روایت مجازی

قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شدقرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد

استقاللدرگروهمرگاستقاللدرگروهمرگ
پرسپولیسدرگروهزندگیپرسپولیسدرگروهزندگی
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ورزشورزش
قوچان نژاد : به رقیبانم کمک و راهنمایی می دهم

 »گوچی«
آچار فرانسه »زوله«

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

استقالل به دنبال تثبیت 
صدرنشینی در شهر اولین ها

 نگاهی به فیلم های نامزد شده بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فجر

سودای سیمرغ در آخرین سال قرن

بیماری فقر کلمات و احساسات !
رقیه توسلی: با مضحک ترین حالت آمــده ام مطب. با پالستیکی سبزی 
معطر که عطرش پُرقدرت می پیچد توی فضا. خانوم منشی بعد گرفتن 
دفترچه، دست هایش را در هوا می چرخاند و ناواضح از پشت شیلد و 
ماسک می گوید: ایول بابا! این طوری شو دیگه ندیده بودم. چقدم هوس 
آش کــردم... . معذب می شوم و می بینم آقا و خانم دیگری هم در سالن 
انتظار، حاضرند. بعد جاگیر شدن خودم و سبزی ها، خانمی که تا آن وقت 
جلو در نشسته بود با سالم و احوالپرسی می نشیند کنارم. مهربان و 
شمرده می گوید: دو هفته پیش دخترم حرف عجیبی به من زد. گفت تو 
چجور مادری هستی؟ برو خودُت معالجه کن. خیلی سرد و بی عاطفه ای. 
بی حرفی... مبتالیی به آلکسی تایمی! دلم شکست و عین دو هفته گریه 
کردم اما چه می شود کرد زندگی گاهی بد گوش آدم رو می پیچونه. دخترم 
جوری گوشم رو پیچوند که فکر کنم تا زنده ام دردش باهام بمونه. حاال چند 

روزیه دارم همه تالشمو می کنم احساساتمو بروز بدم.
نمی دانم چه بگویم. کامم تلخ می شود. بی شرح و کالم فقط نگاهش می کنم 
و او کمی بیشتر درددل می کند و می گوید: یه دایی جواد خدابیامرز داشتم 
هروقت می خواست بره آرامگاه، بیمارستان و جای مغشوش با خودش کلی 
شکالت برمی داشت. می گفت نباید دست خالی رفت جنگ. سرباز عاقل 
اول اسلحه اش رو برمی داره. امروز شما منو یاد اون خدابیامرز انداختید. 
به نظرم پالستیکتون، جوّ ناخوشایند مطب رو شکوند.  با اینکه هنوز با 
»آلکسی تایمی« که شنیده ام درگیرم، اما با مادردلشکسته همنوایی می کنم 
تا منشی نوبتش را می خواند. یا مقلب القلوب واالبصار... چشم هایم را 
می بندم و توی سرم »عزیز« را می بینم که کشک بادمجان می پزد و از روزمان 
می پرسد. »آقاجان« را می بینم که چفت برادرخان نشسته و می گوید باباجان 
هروقت یکی تان می خندد، ۱۰ سالی جوان می شوم. خواهری را می بینم شالی 
که برایش خریده ام را می بوسد و می گوید از فرشته هم فرشته تری به خدا. 
»خانجان« را که گاه و بیگاه نگاهش که گره می خورد به نگاهمان می گوید: 
آخی! جانم تازه شد از دیدنتان.  گوگل می گوید »آلکسی تایمی« اختالل 
عجیبی است. بیماری فقر کلمات و احساسات. یعنی احوال درونیمان را 
نسبت به عزیزانمان به زبان نیاوریم... یعنی دوست داشتن و دلتنگی و 

عشق و وابستگی مان را مبدل به کلمه و جمله نکنیم.
پی نوشت: »آفرینش« دیروز توی مکالمه مان گفت خیلی هوس قُرمه کرده. 
به بسته چاق سبزی خیره می شوم و نمی توانم از خودم نپرسم یعنی چند 

درصد دچار آلکسی تایمی ام؟

یک جادوگر عامل آشوب در دربی دالمادونینا

 دعوای چاله میدانی 
در میالن

آن روزها

روزمره  نگاری

کاربران فضای مجازی علیه کشتار شیعیان در نیجریه

از»زاریا«تا»ابوجا«
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سینا حسینی: قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا بر 
اساس قوانین جدید برگزار شد که در نهایت سه 
در  ترتیب  به  گروهی  مرحله  در  حاضر  نماینده 
گروه دوم، سوم و چهارم قرار گرفتند، تیم فوالد 
خوزستان نیز به عنوان تنها تیم حاضر در مرحله 
به مرحله گروهی در  پلی اف در صــورت صعود 

گروه پنجم رقابت ها حاضر خواهد شد.

تراکتوردرگروهصدرنشینها#
در قــرعــه کشی انــجــام شـــده، تــراکــتــورســازی به 
عنوان قهرمان رقابت های حذفی در گروه B باید 
ازبکستان  پاختاکور  امــارات،  شارجه  تیم های  با 
و برنده دیدار پلی آف الوحده عربستان و نیروی 

هوایی عراق رقابت کند. 
تراکتور پس از سه سال دوری از لیگ قهرمانان، 
در  ایـــران  نمایندگان  از  یکی  بــه عــنــوان  ــاره  ــ دوب
یک  از  غیر  به  که  دارد  رقبای سرسختی  آسیا، 
حریف، در گذشته سابقه تقابل با دو تیم دیگر 
تراکتورسازی  کنونی  شــرایــط  اســت.  نداشته   را 
را  تیم  این  موفقیت  در خصوص  امیدها  و  بیم 
با  تا  بــود  ایــن حــال باید منتظر  با  تشدید کــرده 
شروع بازی ها به این واقعیت پی برد که این تیم 
داشــت  خــواهــد  را  آسیا  در  موفقیت   پتانسیل 

یا خیر؟
ازبکستان  پاختاکور  و  امــارات  شارجه  بر  عــاوه 
که اکنون در لیگ های خود صدرنشین هستند، 
نــیــروی هــوایــی عــراق نیز کــه باید در پــلــی آف به 
مصاف الوحده عربستان برود هم در حال حاضر 
صدرنشین سوپر لیگ عراق است که اگر به دور 
برای  سرسختی  حریف  می تواند  برسد،  گروهی 

تراکتور باشد.

استقاللدرگروهمرگ#
استقال به عنوان نایب قهرمان رقابت های لیگ 
برتر که در روزهای پایانی مجوز حضور در مرحله 
سختی  نسبتاً  گــروه  در  آورد،  بدست  را  گروهی 
ایــرانــی  تیم های  ســایــر  نسبت  بــه  و  گرفته  قـــرار 
حاضر در مسابقات کار دشوارتری پیش رو دارد. 
الدحیل  بــا  رقابت ها  ایــن  در  پایتخت  آبــی هــای 
همگروه  عراق  الشرطه  و  عربستان  االهلی  قطر، 
رقــابــت هــای  قــبــل  فــصــل  شــدنــد،آبــی هــا همانند 
بازی  الشرطه  و  االهلی  با  باید  قهرمانان  لیگ 
گــروه سال  در  هــم  ــارات  امـ الــوحــده  البته  کنند. 
از شیوع  پس  که  داشــت  استقال حضور  قبل 
و  داد  انصراف  رقابت ها  ادامــه  از  کرونا  ویــروس 

گروه استقال سه تیمی شد. 
از  و  پرستاره ای است  تیم  نظر مهره  از  الدحیل 
نکات جالب ترکیب این تیم حضور علی کریمی 
است،  تیم  این  ترکیب  در  آبی ها  سابق  بازیکن 
الدحیل  تقابل  تیم  این  در  کریمی  علی  حضور 
دید  باید  امــا  می کند  تــر  جــذاب  را  استقال   -
علی  قرضی  قــرارداد  الدحیل   1400 ماه  فروردین 

کریمی را تمدید می کند یا خیر؟ الدحیل در حال 
 13 اختافی  و  است  قطر  لیگ  دوم  تیم  حاضر 
امتیازی با تیم اول یعنی السد دارد. هدایت این 

تیم بر عهده صبری لموشی فرانسوی است. 
تیم االهلی یکی دیگر از تیم های شاخص غرب 
آسیاست که قطعاً می تواند محک دشواری برای 
شاگردان فکری به حساب آید. این تیم تاکنون دو 
بار با استقال همگروه بوده است که نخستین 
بار آن به سال 2010 بر می گردد که استقال در 
هر دو بازی با نتیجه 2-1 سبزپوشان عربستانی 
از  تر  پایین  پایان  در  االهلی  و  داد  شکست  را 
استقال در رتبه سوم قرار گرفت و نتوانست از 
گروهش صعود کند، تقابل بعدی این دو تیم در 
محله گروهی به سال قبل بر می گردد که باالتر 
از استقال به مرحله بعد صعود کرد. االهلی هم 
اکنون با 29 امتیاز در رتبه سوم لیگ عربستان 

حضور دارد.
بازی با الشرطه عراق نیز برای آبی پوشان ایرانی 
یک دیدار خاطره انگیز است، الشرطه عراق سال 
به مصاف  عــراق  اربیل  در  رفــت  دور  در  گذشته 
استقال رفت که آن دیدار با نتیجه 1-1 به پایان 
رسید و بازی برگشت این دو تیم هم که در ایام 
کرونا برگزار شد، با نتیجه 1-1 به پایان رسید و 
در پایان هم در رقابت صعود، استقال باالتر از 
الشرطه به مرحله بعد صعود کرد. الشرطه یکی 
به  آن  تأسیس  و  آسیاست  قدیمی  تیم های  از 

سال 1932 برمی گردد. 

بالیوودیهادرگروهسرخها#
اما سرخپوشان پایتخت در گروه نسبتاً آسان تری 
قرار گرفتند،شاگردان یحیی  به استقال  نسبت 
گل محمدی پس از قرار گرفتن در سید نخست 
چهارم  گـــروه  صدرنشین  عــنــوان  بــه  مسابقات 
معرفی شدند که در این گروه با الریان قطر، گوآ 
امارات  و  نماینده عراق  بازی  برنده  و  هندوستان 

بازی خواهند کرد.
هرچند به گفته کارشناسان حریفان پرسپولیس 
نظر  ــه  بـ چــغــر  و  ــی ســخــت  ــروهـ گـ ــه  مــرحــل در 
از  آن ها  از  تردید هیچ یک  بدون  اما  نمی رسند، 
برای  می توانند  و  بود  نخواهند  نیز  بازنده  پیش 
این  بــا  ظــاهــر شــونــد.  ســاز  دردســـر  پرسپولیس 
حــال بــر اســاس گمانه زنــی هــای اولــیــه شــاگــردان 
بــا صعود زودهــنــگــام در  گــل محمدی مــی تــوانــد 
رقابت ها  ایــن  در  خــود  جــایــگــاه  از  مرحله   ایــن 

دفاع کنند.
در  پرسپولیس  حریف  ترین  جــدی  قطر  الــریــان 
پرسپولیس  می آید،ماقات  شمار  به  مرحله  این 
سابق  مدافع  که  می شود  جالب  وقتی  الریان   –
ایــن تیم  از  فــراوانــی  بــا حــواشــی  کــه  پرسپولیس 
و  دارد  الریان حضور  ترکیب  در  حــاال  جــدا شد 
این مسئله می تواند حواشی پیرامون این دیدار را 
تشدید کند، الریان قطر در فصل گذشته به رتبه 
دوم رسید و با اختاف یک امتیازی با الدحیل از 
دستیابی به قهرمانی ناکام ماند. در فصل جاری 
این تیم در 15 بازی اخیر خود با هفت برد، چهار 

تساوی و چهار شکست در رده پنجم جدول جا 
گرفته است. این تیم تاکنون هشت بار به عنوان 
قهرمانی لیگ قطر دست یافته که آخرین آن در 

سال 2016 بوده است.
این گروه گو آ  دیگر تیم همگروه پرسپولیس در 
هندوستان است، این تیم جزو تیم های ناشناخته 
این گروه به شمار می رود، اما نماینده هندوستان 
تیم  ایــن  نیست،  کوچکی  تیم  کــشــور  لیگ  در 
فصل قبل قهرمان ليگ هند شد، به این رقابت ها 
جــام حذفی  در  تیم  ایــن  که  حالی  در  یافت  راه 
ناكام مانده بود و به فينال نرسيده بود. قهرمان 
جام حذفی کشور هند، تیم آی تی، همان اتلتيكو 
كلكته سابق است.اما آن ها در حال حاضر با 10 
امتياز فاصله با تیم صدرنشين، جایگاه سوم را 

در لیگ هند از آن خود کرده است.
البته این تیم ستارگان نام آشنایی نیز در اختیار 
اسپانیایی  بازیکن  پنج  نام  گوا  لیست  در  دارد، 
)ایگور آنگولو، جرج اورتیز،ادو بدیا، البرتو نوگوئرا 
و ایـــوان جــیــریــدو( دیـــده مــی شــود در کــنــار یک 
که سهمیه  دوناچیه(  )جیمز  استرالیا  از  بازیکن 

آسیایی آن هاست.
بیرون  اف  پلی  از  نیز  پرسپولیس  بعدی  حریف 
باید  ــارات  ــ ام و  عـــراق  نمایندگان  آمـــد،  خــواهــد 
برنده  و  کنند  رقــابــت  یکدیگر  بــا  فــروردیــن   18
ــــن دو تــیــم جــــواز صــعــود بـــه گــــروه پــنــجــم و  ای
بدست  را  گــوا  و  الــریــان  پرسپولیس،  بــا   تقابل 

خواهند آورد. 

قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد

استقاللدرگروهمرگ،پرسپولیسدرگروهزندگی

طیبی: همه در پرتغال از طارمی صحبت  می کنند
از محبوبیت مهدی طارمی در بین  ایرانی بنفیکا روایــت جالبی  ستاره 
در  تازگی  به  که  طیبی  حسین  دارد.   پرتغال  مــردم  و  فوتسالیست ها 
فهرست 10 نفره برترین بازیکنان فوتسال جهان قرار گرفته، در گفت وگویی 
تلویزیونی در خصوص عملکرد خوب طارمی در پورتو ابراز کرد: مهدی 
فوق العاده است. من در کشور پرتغال هستم و می بینم که صحبت از 
مهدی طارمی در بین مردم زیاد است. حتی بازیکنان فوتسال بنفیکا هم 

از طارمی صحبت می کنند.

دله آلی در PSG؟ 
مذاکرات PSG و تاتنهام برای رفتن دله آلی به تیم پاریسی همچنان ادامه دارد 
و تاتنهام به دنبال گزینه ای برای جایگزینی آلی می گردد. به گزارش سرویس 
ورزش تاتنهام تنها در صورتی با رفتن آلی به پاریس موافقت خواهد کرد که 
بتواند در زمان باقیمانده از این پنجره نقل و انتقاالتی، بازیکن دیگری به خدمت 
بگیرد. از دله آلی هفته هاست که به عنوان هدف PSG در فصل نقل و انتقاالت 
نام برده می شود، به خصوص که مائوریسیو پوچتینو، مربی سابق آلی در 

تاتنهام، اکنون سکان هدایت غول پاریسی را بر عهده گرفته است.

جدایی واسکز از رئال
قرارداد لوکاس واسکز، سرخیو راموس و لوکا مودریچ در پایان فصل جاری 
به اتمام می رسد و در این میان به نظر می رسد تنها ماندن مودریچ برای 
گزارشی مدعی شد  در  اسپورت  اســت. نشریه  آتی قطعی شده  فصل 
لوکاس واسکز پیشنهاد تمدید قرارداد مدیران رئال مادرید را رد کرده و 
بدین ترتیب به نظر می رسد او در پایان فصل این باشگاه را ترک خواهد 
کرد.مدیران رئال به واسکز پیشنهاد تمدید تا 2024 و با همین دستمزد 

فعلی را داده اند که مورد پسند این بازیکن قرار نگرفته است. 

دردسر در چلسی: توخل چطور تلفظ می شود؟
توماس توخل جایگزین فرانک لمپارد، سرمربی اخراجی چلسی، در این 
تیم شد و در بدو ورود این مربی به لیگ برتر به نظر می رسد انگلیسی ها 
نمی دانند چگونه باید اسم او را تلفظ کنند. به گزارش ورزش سه توخل 
که با امضای قــراردادی 18 ماهه و امکان تمدید این قــرارداد به مدت یک 
سال بیشتر به آبی های لندن پیوسته، یک مربی در کاس جهانی و با 
توانایی هایی ثابت شده است. او تجربه نشستن روی نیمکت دورتموند و 

پاری سن ژرمن را نیز در کارنامه دارد.

برتر  لیگ  هفته سیزدهم  حمیدرضا خداشناس: 
آغاز می شود  بازی  با سه  فردا  فوتبال کشورمان 
و ادامه بازی ها روز شنبه برگزار خواهد شد. در 
مهم ترین بازی عصر جمعه استقال در مسجد 
تثبیت  ــرای  بـ و  اســـت  نفت  میهمان  سلیمان 
جایگاهش در صدر جــدول به دنبال دشت هر 

سه امتیاز این بازی خارج از خانه است.
شاگردان محمود فکری که هفته گذشته به نوعی 
در ورزشگاه آزادی مقابل تیم خوب سایپا غافلگیر 
متحمل شدند،  را  فصلشان  دومین شکست  و 
حاال عاوه بر صنعت نفت، سپاهان را چسبیده 
به خود می بینند و برای ماندن در صدر جدول 
حتماً باید در این بازی به پیروزی برسند، کوچک 
این  در  تهرانی  آبی  پوشان  سوی  از  لغزش  ترین 
بازی بدون شک مساوی است با از دست رفتن 
صدر جدول. محمود فکری سرمربی آبی پوشان 
به جز مرادمند هیچ محرومی  ــدار  دی ایــن  بــرای 
نــدارد و می تواند با تمامی نفراتش مقابل نفت 
قــرار بگیرد. احمد مــوســوی کــه در دربــی نــود و 
چهارم دچار مصدومیت شده بود، این روزها با 
می تواند  و  دارد  تمرین حضور  در  شرایط خوب 
همچنین  کند.  همراهی  نفت  مقابل  را  آبی ها 
دچــار  کــه  خــاقــانــی  سبحان  و  زاده  کــریــم  متین 
مصدومیت بودند، به احتمال فراوان آبی پوشان 
را در مسجدسلیمان همراهی خواهند کرد و به 
انتخاب  بــرای  فکری  ترتیب دســت محمود  ایــن 

بازیکنان باز خواهد بود.

نفتبهدنبالقربانییکمدعیدیگر#
ــا در آن ســــو نــفــت مــســجــد ســلــیــمــانــی قـــرار  امــ
گرفته اســت که در ایــن فصل پر فــراز و نشیب 
نتایج خوبی  به طور کلی  اما  اســت،  داده   نشان 
با  که  شــاگــردان مجتبی حسینی  اســت.  گرفته 
16 امتیاز در رده ششم جدول قرار گرفته اند در 
به  نیستند؛  بینی  پیش  قابل  اصــا  فصل  ایــن 
طوری که سپاهان را با سه گل شکست داده اند 
و در اهــواز فوالد را با یک گل مغلوب کرده اند، 
و  متوقف  سلیمان  مسجد  در  را  پرسپولیس 
همچنین شهرخودرو را با سه گل بدرقه می کنند، 
مس،  مقابل  در  کــه  می بینیم  یــکــبــاره  بــه  ولــی 
لیگ  قعرنشینان  جــزو  که  ذوب آهـــن  و  نساجی 
شکست  و  بگیرند  نتیجه  نتوانسته اند  هستند 
خــورده انــد. به طــور کلی می توان گفت که نفت 
را  لیگ  مدعیان  بر  پیروزی  راه  سلیمان  مسجد 
و  فکری  به  ایــن می تواند هشداری  و  اســت  بلد 
لیگ  تیم های مدعی  میان  از  باشد.  شاگردانش 
مغلوب  را  تیم  ایــن  توانسته  نفت  تنها صنعت 
کند و بقیه بزرگان به نوعی در مقابل تیم نخست 

شهر اولین ها ناکام بوده اند.  

برنامهبازیها#
جمعه 99/11/10س

سایپا-گل گهرسیرجان 
نفت  مسجدسلیمان-استقال

نساجی مازندران-ذوب آهن

قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک گفت: فعا 
کدام  به  آینده  ماه های  در  که  نیست  مشخص 

تورنمنت اعزام می شوم. 
دوره  یک  گذاشتن  سر  پشت  با  یــزدانــی  حسن 
به  داد  نشان  برتر  لیگ  در  مصدومیت سخت، 
دوران اوج خود بازگشته است. این نابغه کشتی 
ایران این روزها تشنه رقابت است، اما شرایط برای 
حضور در تورنمنت های بین المللی کمی پیچیده 
کادرفنی  گویا  ورزش  سرویس  گــزارش  به  شــده. 
از  قبل  را  ــی  ــزدان ی بــار حسن  یــک  دارد  بــرنــامــه 
المپیک رودرروی تیلور قرار دهد؛ اتفاقی که ممکن 
است در تورنمنت ایتالیا رخ دهد. با این حال یل 
جویبار خیلی رابطه خوبی با حواشی و اتفاقاتی 
که در اینستاگرام در حال رخ دادن است، ندارد. 

دیدنجوانترها#
قهرمان المپیک ریو درباره قدردانی از برترین های 
شد  موجب  برتر  لیگ  گفت:  کشتی  برتر  لیگ 
در شرایطی که کرونا همه مسابقات را لغو کرده 
بود، جوان ها بیشتر دیده شوند. تقدیری هم که 
از برترین های لیگ انجام شد، به جوان ها انگیزه 
داد تا آن ها بدانند که می توانند پیشرفت کنند. 

بدونآسیب#
ملی  تیم  اردوی  در  خــودش  وضعیت  ــاره  دربـ وی 
در  دارم.  کــرد: وضعیت خوبی  آزاد عنوان  کشتی 
را  تمرینات خوبی  و  اردو هستیم  سومین مرحله 

برای  برنامه ریزی  حــال  در  می گذاریم.  سر  پشت 
بــدون  ــاءهللا  ان شــ و  هستیم  رو  پیش  مسابقات 
آسیب دیدگی بتوانم به هر مسابقه ای که تصمیم 

گرفته می شود، اعزام شوم. 

فقططال#
گفتنی است دیوید تیلور آزادکار وزن 86 کیلوگرم 
آمریکا و دارنــده مــدال طای جهان 2018، یکی 
برای کسب  آمریکا  از شانس های اصلی کشتی 
دو  تاکنون  است.تیلور  توکیو  المپیک  در  مــدال 
مرتبه برابر حسن یزدانی دارنده مدال های طای 
جهان و المپیک به میدان رفته که در دو مبارزه 
که در جام جهانی کرمانشاه و رقابت های جهانی 
2018 مجارستان بود، به برتری رسید تا جدی ترین 
و جهان  ایــــران  رقــیــب چــهــره شــاخــص کشتی 
به کسب  اینکه چقدر  با  رابطه  در  گیرد.وی  نام 
طای المپیک توکیو امیدوار است، گفت: هدف 
المپیک کسب  از جمله  من در همه مسابقات 
خوشرنگ ترین مدال و شاد کردن دل مردم است.

کریهایمجازی#
قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک در رابطه با برخی 
حواشی و کری خوانی ها در اینستاگرام از سوی رقبایش 
عنوان کرد: همان طور که گفتید این ها حواشی است 
و من به آن ها توجهی نــدارم. تمرکزم روی کار خودم 
است و این حرف ها و اتفاقات هم تأثیری روی کار من 

نمی گذارد. اسیر کری های مجازی نمی شوم.

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

استقاللبهدنبالتثبیتصدرنشینیدرشهراولینها
حسن یزدانی: خوشرنگ ترین مدال المپیک تنها هدفم است

اسیرکریهایمجازینمیشوم

خبر ویژه

 امضای تفاهم نامه 
 مؤسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی

 با فدراسیون ورزش روستایی 
تعامات  بیشتر  هرچه  تقویت  و  هم افزایی  راستای  در 
و  روستایی  ورزش  فدراسیون  و  بدنی  تربیت  مؤسسه 
بازی های بومی و محلی به منظور گسترش همکاری های 
مؤثر، شناسایی و استفاده بهینه از توانای ها، ظرفیت ها 
و بهره مندی از امکانات متقابل جهت نهادینه نمودن 
اخاق و روحیه پهلوانی، توسعه و ترویج فرهنگ رضوی 
در جامعه ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی در 

سراسر کشور، تفاهم نامه همکاری منعقد گردید.
مؤسسه  مدیرعامل  فیروز  تــاج  علیرضا  دیــدار  ایــن  در 
تربیت بدنی بیان کرد: این تفاهم نامه حول چند محور 
اصلی از جمله همکاری در جهت توسعه ورزش روستایی 
و بازی های بومی و محلی، ترویج و توسعه فرهنگ رضوی، 
ترویج فرهنگ خادمیاری ورزش، همکاری و مشارکت در 
برگزاری و اجرای برنامه های فرهنگی-ورزشی و همکاری 
کارشناسان  و  ورزشــکــاران  آمــوزش  و  تربیت  راستای  در 
ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی است و هدف 
ما از این تفاهم نامه خدمت به ورزش مناطق محروم و 
اثر گذاری در عرصه فرهنگ در ورزش از طریق ارتباط با 

فدراسیون هاست.
وی ادامه داد: امیدواریم امضای این تفاهم نامه موجب 
این  که  شــود  جامعه  در سطح  همگانی  ورزش  توسعه 
به  بــرای سامتی جامعه  باشد  تضمینی  می تواند  امــر 

خصوص جوانان که آینده ورزش کشور هستند.

در اواخر نیمه اول از بازی اینترمیان و میان در 
ایتالیا، زالتان  کوپا  نهایی  چارچوب یک چهارم 
در  بــازی  که سابقه  لوکاکو  روملو  و  ابراهیموویچ 

کنار یکدیگر در منچستر یونایتد را نیز دارند، با 
یکدیگر درگیر شدند و سخنان تند و تیزی بین 
این دو بازیکن رد و بدل شد.به گزارش سرویس 
ورزش گفته می شود لوکاکو به زالتان گفته »بعد 
از بازی می بینمت« و زالتان با خنده پاسخ داده 

که »پس برو به مادرت زنگ بزن«.
 لوکاکو از کوره در رفته و در ادامه زالتان به او گفته: 
»االغ فسقلی برو پیش مامانت و به چرت و پرتای 

ووودووو ووودووو و جادو و جمبلت برس«. 
توتومرکاتو گــزارش کــرده لوکاکو در جــواب توهین 
زالتــان گفته: »راجــع به مادر من حرف می زنی؟« 
و در ادامه زبان به توهین های زشت خانوادگی 
گشوده است. هر دو بازیکن پس از این برخورد 
کــارت زرد گرفتند و زالتــان در نیمه دوم با 
دریافت دومین کارت زرد از زمین بازی اخراج 
شد. زالتان توهین نژادی به لوکاکو را رد کرده 
و اشــاره کــرده طعنه راجــع به جادوگری به 
ماجرای این بازیکن در اورتون باز می گردد.
طعنه زالتــان به لوکاکو راجــع به جادوگری 
به ماجرایی باز می گردد که یکی از مدیران 
اورتـــون، فرهاد مشیری،  تیم  و سهامداران 
بازگو کرده است. مشیری گفته در سال 2018 
لوکاکو پیشنهاد تمدید قرارداد با اورتون را به 

خاطر توصیه جادوگرش رد کرده بود.

در تساوی 2-2 دو تیم زوله و هراکلس، 
بار دیگر این رضا قوچان نژاد بود که 
دوش  به  را  تیم  بــار  تمام  مجبور شد 

بکشد.
ــزارش ســرویــس ورزش  ــ ــه گ ب
ــا تیم  فــریــادهــای »رضـ
کــن«  ــت  ــ درسـ رو 
ــارهــا و بــارهــا  ب
در دیــدار دو 
تــیــم زولـــه و 
هــراکــلــس به 
گــــوش رســـیـــد. ایــن 
ــه بـــود که  ــدای ســرمــربــی زولـ صـ
از رضا  در ورزشگاه می پیچید و 
قوچان نژاد می خواست که تیم را 

نجات دهد.
مهاجم  ایـــن  هـــم  حــقــیــقــت  در 
توانست  که  بــود  زولــه  تعویضی 
را  تیم  ــن  ای خـــورده  ــرک  ت چینی 
هم  از  و  ریــخــتــن  فـــرو  از  پــیــش 

پاشیدن، به هم بچسباند!
با  بـــــازی  از  پـــس  نـــــژاد  ــوچـــان  قـ
بــر چــهــره اش گفت:  پــوزخــنــدی 

»پیشگیری بهتر از درمان است، نه؟«.
در این بازی قوچان نژاد بار دیگر مجبور 
ــه بــیــایــد و  ــ شــد کــه بــه نــجــات تــیــم زول
کند،  را جبران  تیم  این  گل های خــورده 
درست مثل بازی جمعه شب این تیم 
برابر ویلم که رضا با هت تریک توانست 

تیمش را پیروز آن میدان کند.
تنها چهار روز بعد با گل تساوی بخش 
توانست  دیــگــر  بـــار  ــا  رضـ  ،73 دقــیــقــه 
برابر  ــازی  ب از  امتیاز  یــک  بــه  را  تیمش 

هراکلس برساند.
قوچان نژاد که از نگرفتن سه امتیاز بازی 
بــود، گفت:  مــأیــوس  و  نــاراحــت  بسیار 
»مطمئنم که اگر هواداران در استادیوم 
حضور داشتند 3-2 پیروز می شدیم. به 
یار  اگــر  فقط  کنید،  نگاه  نتیجه  همین 
قباً  داشتیم.ما  کنارمان  در  را  دوازدهم 
دیــده ایــم:  را  موقعیت هایی  چنین  هــم 
می دهند  دســـت  از  اخــتــیــار  هـــــواداران 
من  می کنند.  حمایت  تیم  از  همه  و 
می دانم که قادر به چه کارهایی هستم 
و خوشحالم که توانستم امشب دوباره 
چیزها  خیلی  دهــم.  نشان  را  توانایی ام 

به شرایط من گفته شده است.  راجــع 
را  اوضــاع  ایــن  از  نارضایتی خــودم  من 
این  کــرده ام.امــا  اعــام  نیز  رسانه ها  در 
موضوع مستقل از رفتار من با مربیان 
یا هم تیمی هایم است. اینکه بازی کنم 

یا نه چیزی را تغییر نمی دهد«.
بویتینک،  توماس  که  می رسد  نظر  به 
راهنمایی  به  نیاز  ــه،  زول جدید  مهاجم 
تا  اســــت  آمـــــاده  ــژاد  ــان نـ ــوچـ قـ و  دارد 
بگذارد. او  اختیار  در  را  توصیه هایش 
قوچان نژاد در این باره اضافه کرد: »آن 
پسر فقط 20 سال دارد و در شروع راه 
حــرفــه اش اســـت. مــن بــا او هــم همان 
بـــرخـــوردی را خــواهــم کـــرد کــه بــا دیگر 

بازیکنان کرده ام. 
من به اسلوبودان تدیچ )مهاجم مصدوم 
زوله( هم تا جایی که ممکن بود کمک 
با توماس هم همین طور است و  کردم. 
فرقی نخواهد داشت.من این اوضاع را 
مثل نبردی بین رضا و توماس نمی بینم. 
هــیــچ وقــت بــیــن مــن و رقــیــبــانــم چنین 
چیزی اتفاق نیفتاده و من چنین چیزی 

را تجربه نکرده ام«.

رئال مادرید جانشین زیدان را انتخاب کرد؟

صدایپای»ناگلسمان«دربرنابئو
می رسد صبر  نظر  به  امین غالم نژاد: 
فلورنتینو پرز از نتایج این فصل رئال 
مادرید سر آمده و باشگاه رئال مادرید 
قصد ادامه همکاری برای فصل بعد با 
فرانسوی  زیــدان، سرمربی  الدین  زین 
و پرافتخار خود را نــدارد. رئال مادرید 
در فصل جــاری وداعــی غیرمنتظره با 
کوپا دل ری داشــت، در اللیگا نیز در 
صورت پیروزی اتلتیکومادرید در بازی 
با صــدر جدول  امتیاز  عقب افتاده 10 
نیز  قهرمانان  لیگ  در  و  دارد  فاصله 
بــرای قهرمانی  کسی شانس چندانی 

آنها قائل نیست.

تماسهایمحرمانه#
امــا نشریه آلمانی و معتبر بیلد قبل 
مدعی شد مدیران رئال مادرید قصد 
دارند برای توافق با جولیان ناگلسمان، 
سرمربی جوان و آلمانی الیپزیش وارد 
عمل شوند. این نشریه در گزارشی فاش 
کرد تماس هایی بین باشگاه اسپانیایی 
با ناگلسمان برقرار شده و آن ها از این 
سرمربی جوان خواسته اند از تابستان 

هدایت رئال مادرید را بر عهده گیرد.
ناگلسمان در سال های اخیر ابتدا  روی 
نیمکت هوفنهایم و در ادامه الیپزیش 
تحسین بسیاری را برانگیخته و این تیم 
فصل گذشته فاصله ای تا راهیابی به 
دیدار فینال لیگ قهرمانان در لیسبون 
نداشت، اما آن ها در نیمه نهایی مغلوب 

پاری سن ژرمن شدند.

سابقهمذاکره#
این در حالی است که رئال مادرید در 
تابستان 2018 نیز برای توافق با جولیان 
ناگلسمان اقـــدام کــرده بــود کــه در آن 
مقطع سرمربی آلمانی تمایلی به رفتن 
به برنابئو نشان نداد. اما حاال و با کسب 
تجربه بیشتر، ممکن است ناگلسمان 
این بار پیشنهاد رئال مادرید را قبول 
کرده و در تابستان بعدی با این تیم به 

توافق دست یابد.

رائولرئال؟#
از سوی دیگر در همین خصوص روزنامه 
ال موندو مادرید از خطر اخراج زیدان از 

سوی پرز صحبت کرده و از گزینه هایی 
چون رائول پرده برداشت. البته برخی 
رسانه های اسپانیایی هم  رائــول را به 
نیمکت مربیگری رئــال مادرید تا حد 

مذاکرات ابتدایی نزدیک کرده اند.
تیم  کنون سرمربیگری هیچ  تــا  رائـــول 
او  انتخاب  و  را برعهده نداشته  بزرگی 
می تواند سورپرایز پرز برای رئالی ها باشد.
رائول جز محبوب ترین بازیکنان تاریخ 
باشگاه است و هــواداران خیلی به این 
بازیکن عاقه دارند. شاید او مسیری را 

برود که زیدان در برنابئو طی کرد.

شانسزیزوبرایماندن#
رئال مادرید در سال های اخیر در بازار 
نقل و انتقاالت چندان فعال نبوده و 
برخی معتقدند زیــدان ابــزار الزم برای 
موفقیت در این تیم را در حال حاضر در 
اختیار ندارد. البته بی تردید در صورت 
موفقیت رئال مادرید در یکی از دو جام 
پیش رو یعنی لیگ قهرمانان یا اللیگا، 
زیزو فصل بعد هم در رختکن این تیم 

ماندگار خواهد شد.

مدافع سابق پرسپولیس که هنوز پرونده شکایت پرسپولیس 
از وی باز است و هنوز خاطره لگو بوسی او از ذهن هواداران 
پاک نشده در قرعه کشی جام باشگاه های آسیا باید مقابل 
از  او در کانال تلگرامی اش عکسی  سرخ ها به میدان رود. 
بوسیدن لگوی پرسپولیس بعد از این اتفاق منتشر کرده، 
و نوشته است: »همیشه دردناک ترین سنگ ها رو کسی 
به سمتت پرتاب میکنه که براش سنگ تموم گذاشتی«. 

او احتماالً طعنه ای به شکایت سرخ ها از وی داشته است.

شجاعخلیلزاده
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در استوری خودش نوشته: »همه 
آدم ها بلدند شکایت کنند ولی فقط 5 درصد آدم ها بلدند راهکار 

بدهند. دنیا برای پیشرفت به این 5 درصد نیاز دارد. 
از این جمله های  جزو این آدم هــا باشیم«. محمد بنا که معموالً 
شدت  به  روزهــا  این  می کند  استفاده  پست هایش  در  انگیزشی 
موافق برگزاری مسابقات انتخابی است و از شاگردان قدیمی اش 
حق  بتوانند  تا  کنند  تــاش  بیشتر  شکایت  جــای  به  می خواهد 

خودشان را بگیرند. بنا در روان شناسی ید طوالیی دارد.

محمدبنا

قوچان نژاد: به رقیبانم کمک و راهنمایی می دهم

»گوچی«آچارفرانسه»زوله«

ضد  حمله

مطالبات دستیار کالدرون پرداخت شد
باشگاه پرسپولیس مطالبات دستیار گابریل کالدرون را پرداخت 
کرد. به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، طلب اینیگو 
والنسیا طبق حکم صادره از سوی کمیته انضباطی فیفا و با 
پیگیری صورت گرفته از سوی باشگاه برای تأمین اعتبار الزم به 
حساب وی واریز شد. پرونده اینیگو والنسیا یکی از دستیاران 
گابریل کالدرون، جزو مواردی بود که در دادگاه داوری ورزش 
باشگاه،  نهایت  در  ولی  بــود،  استیناف خواهی شده  آن  بــرای 
 ،CAS مــورد تعهد و هزینه های رسیدگی در  به رقم  با توجه 

تصمیم گرفت، آن را از جریان رسیدگی خارج کند.

خلعتبری : 
بازی با شهرخودرو برایم حساس نیست

سابقش  تیم  با  بــازی  که  گفت  سپاهان  فوتبال  تیم  مهاجم 
برای او حساسیتی ندارد و طایی پوشان به دنبال پیروزی در 
این بازی هستند. محمدرضا خلعتبری در گفت وگو با تسنیم 
در مــورد بــازی بعدی تیمش و تقابل با شهر خــودرو تصریح 
بــازی برایم  کــرد: من روزهــای خوبی در مشهد داشتم و این 
حساسیت خاصی نــدارد. شهر خودرو هم با هدایت مهدی 
بازی  اصــاً  ما  و  اســت  داده  نشان  تیم خوبی  واقعاً  رحمتی 
آسانی در پیش نداریم. امسال واقعاً بازی ها سخت شده است 
و نتیجه هیچ مسابقه ای قابل پیش بینی نیست. با این حال 
ما اگر می خواهیم در کورس قهرمانی باشیم نباید ساده امتیاز 

از دست بدهیم.

کلین شیت بیرانوند
یوپن 3  در خانه  بیرانوند  علیرضا  دروازه بــانــی  با  آنتورپ  تیم 

امتیاز را کسب کرد.
آنتورپ در بیست وچهارمین بــازی اش در فصل جاری ژوپیلر 
 )18( رافائلوف  پیروز شد.  یوپن  برابر  بر صفر   2 بلژیک  لیگ 
و آبــدوالی )28( برای آنتورپ گل زدنــد. در این بازی علیرضا 
بیرانوند در چارچوب دروازه تیم بلژیکی قرار گرفت و با عملکرد 
کلین  دومین  تا  شد  آنــتــورپ  دروازه  شــدن  بــاز  مانع  خوبش 
شیتش را در این بازی به ثبت برساند. آنتورپ با کسب این 
پیروزی 40 امتیازی شد و پس از کلوب بروژ 51 امتیازی در رده 

دوم جدول ژوپیلر لیگ بلژیک جای گرفت.

سپاهان به دنبال جذب ترابی
طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر ارسال نامه رسمی باشگاه 
سپاهان به العربی برای جذب مهدی ترابی مطرح شده است.

باشگاه سپاهان در این رابطه به ایسنا گفت: به طور رسمی 
باید  و  العربی هستیم  ایرانی  به دنبال جذب مهاجم  اما  نه 
ببینیم شرایط به چه شکلی خواهد شد. باشگاه العربی پس 
از جذب یوسف المساکنی، قصد دارد نام مهدی ترابی مهاجم 
ایرانی اش را از لیست خارج کند و به همین دلیل چند باشگاه 
ایرانی و یک باشگاه ترکیه ای برای جذب مهدی ترابی دست به 

کار شده اند. باید دید تکلیف مهاجم العربی چه خواهد شد.

بازگشت سیدجالل به تمرینات گروهی
تــوانــســتــه شــرایــط حــضــور در  مــدافــع مــصــدوم پرسپولیس 
تمرینات گروهی را به دست بیاورد تا احتمال حضورش برابر 
ماشین سازی افزایش یابد. به گزارش »ورزش سه«، تمرینات 
کــه سیدجال  شــد  دنــبــال  شــرایــطــی  در  دیـــروز  پرسپولیس 
یافت.  آن حضور  در  باتجربه سرخپوشان  کاپیتان  حسینی، 
دلیل  بــه  تیم  ــن  ای قبلی  دیـــدار  در  کــه  ســیــدجــال حسینی 
مصدومیت نتوانست برابر آلومینیوم اراک تیمش را همراهی 
کند، اکنون به نظر می رسد با دستیابی به شرایط مناسب بدنی 
و عبور از مصدومیت، قادر به حضور در جدال با ماشین سازی 

در استادیوم آزادی باشد.
 

مرادمند بازی با نفت را از دست داد
بــازی  دیــدگــی  آسیب  دلیل  بــه  تــهــران  استقال  تیم  مــدافــع 
مقابل نفت مسجد سلیمان را از دست داد. به گزارش ایلنا، 
محمدحسین مرادمند، مدافع تیم استقال روز سه شنبه در 
جریان تمرینات به دلیل آسیب دیدگی، تمرین را نیمه کاره رها 
کرد و برای مشخص شدن وضعیتش MRI گرفت. مرادمند در 
برنامه های تیمی هم شرکت نکرد تا در فاصله کم بازی مقابل 
نفت مسجد سلیمان او شانسی برای بازی در هفته سیزدهم 
نداشته باشد. همچنین دیاباته که روز سه شنبه با تشخیص 
کادرفنی به صورت انفرادی تمرین کرده بود در جلسه تمرینی 
کنار سایر  بــدون مشکل در  و  ــروز حضور داشــت  دی گروهی 
بازیکنان کار کرد تا مشکلی برای بازی روز جمعه مقابل نفت 

مسجد سلیمان نداشته باشد.

 مهاجم پرسپولیس 
در آستانه انتقال به صنعت نفت آبادان

صنعت نفت آبــادان که در این فصل عملکرد خوبی در جمع 
انتقاالت زمستانی،  و  صدرنشیان داشته، قصد دارد در نقل 
مهاجم جوان و نیمکت نشین پرسپولیس را جذب کند. به نقل 
از ایلنا آریا برزگر که بعد از درخشش در تیم جوانان ایران که 
سرمربیگری آن برعهده سیروس پورموسوی بود، در نهایت به 
پرسپولیس پیوست اما طی این مدت هیچ فرصتی برای حضور 
در ترکیب سرخپوشان نداشته است.این مسئله موجب شده تا 
این بازیکن نیز تمایل داشته باشد برای نمایش توانایی های خود 
و تجربه اندوزی برای مدتی در تیم دیگری حضور یابد. صنعت 
ــادان با توجه به شناختی که پورموسوی از کیفیت و  نفت آب
توانایی فنی این بازیکن دارد، اکنون تمایل خود را برای انتقال 
قرضی وی اعام کرده و در صورتی که یحیی گل محمدی به این 

انتقال رضایت دهد، او راهی آبادان خواهد شد.

منهای فوتبال

هفته سیزدهم لیگ برتر ایران

نفتمسجدسلیمان-استقالل
جمعه 10 بهمن - 15:00 از شبکه سه

هفته سیزدهم لیگ برتر ایران

نساجی-ذوبآهن
جمعه 10 بهمن - 15:00 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

 اعزام احسان پور، کریمی و طاهری 
به تورنمنت پلیکونه

تیم منتخب کشتی آزاد ایران با سه کشتی گیر و یک مربی برای 
حضور در رقابت های بین المللی ماتئو پلیکونه، راهی کشور ایتالیا 
می شوند.به گفته ایسنا، رقابت های بین المللی جام ماتئو پلیکونه 
روزهــای 14 تا 17 اسفندماه در شهر رم ایتالیا برگزار می شود که 

احسان پور، کریمی و طاهری به این تورنمنت اعزام خواهند شد.

 24 بهمن 
زمان آغاز دور برگشت لیگ تنیس روی میز
دور برگشت لیگ تنیس روی میز قرار است از 24 بهمن آغاز شود.

به گزارش فارس، لیگ برتر تنیس روی میز که از 9 دی آغاز شده 
و دور رفت آن با صدرنشینی فراسنج و شهرداری کرج به پایان 
رسیده بود، قرار است از 24 بهمن دور برگشتش پیگیری شود.
در این فصل هشت تیم حاضر در دو گروه به مصاف هم می روند. 
در دور رفت و در گروه یک فراسنج با در اختیار داشتن برادران 
عالمیان صدرنشین شد و در گروه 2 نیز شهرداری کرج در صدر 

ایستاده است.

اردوی تیم ملی والیبال ساحلی تعطیل شد
اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال ساحلی ایران به دلیل مثبت 

شدن تست کرونای برخی از اعضای این تیم، تعطیل شد.
به گزارش فارس، کمیته ساحلی فدراسیون والیبال 27 بازیکن را 
به اردوی آماده سازی تیم های زیر 19 سال و ملی بزرگساالن دعوت 
کرد. اردوی آماده سازی این تیم ها از اول بهمن ماه آغاز شد و قرار 
بود تا دهم بهمن به میزبانی بندر خمیر استان هرمزگان ادامه 
داشته باشد، اما مثبت شدن تست کرونای چند نفر از اعضای 
این تیم ها موجب تعطیلی اردوی ساحلی بازان شد.گفته می شود 
در روزهای گذشته از تمامی بازیکنان و کادر فنی تست کرونا گرفته 
و جواب چهار نفر از اعضای این تیم ها مثبت اعام شد. این در 
حالی است که پیش از اعزام این تیم به بندرعباس تمامی اعضای 
تیم ملی تست کرونا داده و با وضعیت منفی در اردوی بندرخمیر 
رفته بودند.با توجه به شرایطی که ایجاد شد، فدراسیون والیبال 
تصمیم گرفت تا اردوی تیم ملی والیبال ساحلی را موقتاً تعطیل 

کند.

معرفی اعضای کمیته فنی فدراسیون 
بدنسازی

انــدام  پـــرورش  و  بدنسازی  فــدراســیــون  فنی  کمیته  اعــضــای 
معرفی شدند.به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی 
و پرورش اندام، نخستین نشست کمیته فنی فدراسیون با 
حضور تمامی اعضا در دفتر رئیس فدراسیون برگزار و احکام 
عباس  اکــبــری،  محمدعلی  پناهی،  محرم  ســرابــی،  ســامــان 
و  درویــش  رضا  شاکری،  محسن  رهنماییان،  عاقلی، حسن 
مجید سرایی به عنوان اعضای کمیته فنی به آن ها اهدا شد. 
در این نشست که عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون 
اندام، حسن کرباسی سرپرست دبیری  و پرورش  بدنسازی 
کمیته  سرپرست  نصیری  محمد  و  بــدنــســازی  فــدراســیــون 
و  دبیر  عنوان  به  سرابی  سامان  بودند،  حاضر  آن  در  فنی 
حسن رهنماییان به عنوان سخنگوی کمیته فنی فدراسیون 

بدنسازی معرفی شدند.

برنامه زمان بندی لیگ ووشو مشخص شد
مسابقات لیگ ووشو مردان از امروز صبح در آکادمی ووشو استارت 
می خورد و دیدار افتتاحیه را تیم های پاس ناجا و پارس جنوبی 

انجام می دهند.
ــارس، رقــابــت هــای لیگ برتر ووشـــو )ســانــدا و تالو(  ــزارش فـ بــه گـ
گرامیداشت یاد و خاطره ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی از 
امروز )پنجشنبه 9 بهمن ماه( با حضور 12 تیم در آکادمی ووشو در 

ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.
پــارس جنوبی، زریــن رود زنجان، مقاومت، پاس ناجا و  تیم های 
هیئت ووشو قم در گروه یک و تیم های رنگ فیروزه شیراز، دانشگاه 
آزاد اسامی، هیئت ووشو بندر ماهشهر، شهرداری مارد، بیمه 

حکمت ارتش و هیئت ووشو اصفهان در گروه 2 حضور دارند.

رکوردشکنی قهرمان پرتاب وزنه المپیک
قهرمان پرتاب وزنه در بازی های المپیک 2016 ریو موفق به ثبت 

رکوردی جدید در این ماده شد.
به گزارش تسنیم، رایان کروزر دارنــده مدال طای پرتاب وزنه در 
المپیک 2016 ریو، سال 2021 را به طرز شگفت انگیزی آغاز کرد و 
موفق به شکستن رکورد داخل سالن جهان شد.او در رقابتی که در 
آمریکا برگزار شد، وزنه را 22.82 متر پرتاب کرد و ضمن شکستن 
رکورد دنیا، دومین پرتاب بلند تاریخ در مسابقات داخلی کشورش 

را نیز به ثبت رساند.
کروزر بدین ترتیب موفق شد رکورد پرتاب وزنه داخل سالن جهان را 
16 سانتیمتر ارتقا دهد و پس از 32 سال این رکورد را که در اختیار 

»رندی بارنز« بود، جابه جا کند.

یک جادوگر عامل آشوب در دربی دالمادونینا

دعوای چاله میدانی در میالن
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 از قانون نانوشته سیاه نمایی 
تا فیلم های بی دغدغه

پس از کِش  و قوس های فراوان، سی  و هفتمین جشنواره فیلم 
کوتاه تهران به صورت آنالین برگزار شد. ای کاش تصمیم مدیران 
جشنواره در همان زمان مشخص هر سال، انجام می گرفت تا 
طراوت جشنواره از بین نرود. به هر حال کرونا به ناچار بر همه 
مسائل تأثیر گذاشته و شکل همه اتفاق ها را تغییر داده است و 

جشنواره ها نیز از این موضوع مستثنا نیستند. 
اکران آنالین فرصت مغتنمی بود که فیلم های کوتاه از سالن های 
کاخ جشنواره بیرون آمده و به داخل خانه ها و خانواده برود و 
چه فرصت زیبایی که خانواده ها نیز به جمع مخاطبان فیلم  
کوتاه اضافه شوند. اما متأسفانه با تماشای فیلم های جشنواره 
با  مناسب  فیلمی  کمتر  کــوتــاه  بخش  فیلم های  خصوص  بــه 
توهم،  بی اعتمادی،  طالق،  خیانت،  دیده شد.  خانواده  فضای 
قتل و... غالب موضوعات فیلم های کوتاه جشنواره بودند. قانون 
نانوشته ای در میان فیلمسازان فیلم  کوتاه شکل گرفته است 
همین  در  فیلمی  ساختن  یعنی  جشنواره ای  و  هنری  کــار  که 
فیلم های جشنواره ها  در همه  و سیاه. چرا  تاریک  موضوعات 
و...  تکریم خانواده  پیشرفت،  تالش،  امید،  موضوع  با  فیلمی 
دیده نمی شود؟! آیا تمام فیلمسازان فیلم  کوتاه به دلیل همین 
یا  نمی دهند  نشان  رغبتی  موضوعات  ایــن  به  نانوشته  قانون 
صاحبان جشنواره با نپذیرفتن این  گونه فیلم ها به این قانون 

نانوشته ضریب می دهند؟!
در میان فیلم های جشنواره فیلم  کوتاه تهران فیلم هایی بودند 
فیلم هایی  نامید.  دغدغه  بــدون  فیلم های  را  آن هــا  می توان  که 
که هیچ مسئله ای ندارند و صرفاً فیلمساز می خواهد آرتیست 
بودن خودش را اثبات کند. فیلم هایی که پر از فضاهای وهم آلود 
و اِفه های کارگردانی بدون قصه است که مسلماً خود فیلمساز 
که  فیلم هایی  بگوید.  فیلمش  ساخت  چرایی  از  نمی تواند  نیز 
محصول نگاه هنر برای هنر هستند. کرونا با تبدیل اکران های 
محدود در سالن های کاخ جشنواره به اکران های آنالین، مخاطب 
را از دایــره ای محدود به جامعه بزرگ تر کشانده است. با وجود 
این دیگر نمی توان انتظار داشت که فیلم های با نگاه هنر برای 
هنر مناسب با این فضای بزرگ تر به خصوص فضای خانواده  ها 
باشد.البته همین حاال هم فیلمسازان زیادی هستند که با مفاهیم 
عالی فیلم های کوتاه زیبایی ساخته و یا در آینده  می توانند بسازند؛ 
به شرط آنکه مدیران عزمی برای حمایت از ساخت این فیلم ها 
داشته و صاحبان جشنواره ها اجازه  حضور به این فیلم ها بدهند.

نگاهی به فیلم های نامزد شده بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فجر

سودای سیمرغ در آخرین سال قرن

یادداشت

محسن جهانی، نویسنده و کارگردان  
annotation@qudsonline.ir

جشنواره سی و نهم به دلیل سال بد سینما یکی از جشنواره های تاریخی در سینمای ایران نامیده شده است. بدون شک آشنایی با آثار این جشنواره، مرور داستان ها و 
فهرست بازیگرانش حائز اهمیت است. در ادامه مروری بر 16 فیلمی خواهیم داشت که ممکن است یکی از برنده های سیمرغ های بلورین جشنواره فجر سی و نهم باشند. 

در نشست خبری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر عنوان شد

24 ساعت نمایش آثار در فضای مجازی؛ 
یک فرصت تبلیغاتی

نشست خبری سی و نهمین 
جشنواره تئاتر فجر با حضور 
دبیر  مسافرآستانه،  حسین 
ظــهــر  از  ــیـــش  پـ ــواره  ــ ــن ــشــ جــ
تــاالر  در  بهمن   ۸ چهارشنبه 

رودکی برگزار شد. 
مسافرآستانه در این نشست با اشاره به شرایط سخت تئاتر در سال 
گذشته از تجربه جدید امسال گفت و اظهار کرد: ناچار بودیم همه 
چیز را از صفر شروع کنیم و همین موجب شد تا مسائل این دوره 

سخت و غیرقابل پیش بینی باشد.
به گفته دبیر این دوره از جشنواره، ۶ بخش اجرایی در مجموع ۱۰۷ 
نمایش )که ۴۹ نمایش از تهران و مابقی از سایر استان هاست( در دو 
بخش رقابتی و غیررقابتی روی صحنه می روند. پنج بخش  غیراجرایی 
وجود دارد که شامل: بخش تله تئاتر و گزارش های صحنه ای، مسابقه 
و  تئاتر، مسابقه  نمایشگاه عکس  و  نمایش نامه نویسی، مسابقه 
نمایشگاه پوستر تئاتر و نمایشگاه اسناد ۴۰ سال تئاتر مقاومت 
است. دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر اضافه کرد: در بخش 
»سرباز انقالب« که ویژه شهید سلیمانی است، ۱۲ نمایش حضور 
دارد. این بخش با همکاری بنیاد شهید برگزار می شود و بخشی از 

هزینه ها را این مجموعه به عهده گرفته است.
وی افزود: میانگین سنی کارگردانان امسال که در جشنواره حضور 
دارند، ۳۷ سال است. جوان ترین کارگردان ۲۰ سال دارد که از یزد 
شرکت کرده و مسن ترین ۷۰ سال که آقای داود فتحعلی بیگی است. 
این  از  تئاتر فجر در بخش دیگری  نهمین جشنواره  و  دبیر سی 
نشست یادآور شد: همه گروه ها بدون استثنا توسط وزارت بهداشت 
به صورت رایگان تست کرونا می دهند. این کار از چند روز پیش 
انجام شده است. همچنین حدود ۲۰۰ نفر از همکاران ستادی ما 
تست داده اند.سامانه های تیوال، نمایش نت و تلویزیون تئاتر ایران 
میزبانان برخط این رویــداد خواهند بود و هر میهمانی که امکان 
حضور در جشنواره را نداشت، می تواند به صورت آنالین نمایش 
را ببیند. مسافرآستانه در این  بــاره گفت: هر نمایش ۲۴ ساعت 
پخش آنالین دارد و ما در تئاتر آن حساسیت سینما را نداریم، چون 
می دانیم تماشاچیان تئاتر، لذت تماشای حضوری را با آنالین تعویض 

نمی کنند. وی این اتفاق را فرصتی تبلیغاتی برای آثار دانست. 
وی میزان بودجه این دوره از جشنواره را ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان اعالم کرد.  مسافرآستانه با اشاره به تقدیرهای این دوره از تئاتر 
فجر یادآور شد: در مراسم اختتامیه از اختر تاجیک که از عکاسان 
قدیمی تئاتر است و از همایون علی آبادی از اصحاب نقد تجلیل 
خواهیم کرد. بهرام ابراهیمی از بازیگران قدیمی تئاتر و تلویزیون 
نیز مورد تجلیل قرار خواهد گرفت. همچنین جمشید داورپناه از 

هنرمندان خراسان شمالی هم مورد تقدیر قرار می گیرد.
در پایان این نشست، پوستر این جشنواره با طراحی مهدی دوایی 

رونمایی شد.

ابلق
 کارگردان: نرگس آبیار

 تهیه کننده: محمدحسین قاسمی
الــنــاز شــاکــردوســت، مهران  بــهــرام رادان،   بــازیــگــران: 

احمدی، هوتن شکیبا و گالره عباسی
 داستان: بــرای یک زن که در حاشیه  شهری بــزرگ با 

همسر و فرزندش زندگی می کند، ماجرایی رقم می خورد.
جدیدترین ساخته نرگس آبیار براساس شنیده ها اثری متفاوت 
با کارهای قبلی این فیلمساز است. آبیار این بار به جای روستا 
و شهرستان به تهران بازگشته و حجم بیشتر فیلم »ابلق« در 
پایتخت ضبط شده است. نکته دیگری که درباره این فیلم 
گفته می شود بازی متفاوت بازیگران آن است که می تواند پس 

از سال ها برای بهرام رادان خوش شانسی بیاورد. 

خط فرضی
 کارگردان: فرنوش صمدی

 تهیه کننده: علی مصفا
حسن  جمشیدی،  پژمان  دولتشاهی،  سحر  بازیگران:   
پورشیرازی، آزیتا حاجیان، امیررضا رنجبران و صدف عسگری
بــه هــمــراه همسرش حامد و دختر  ســارا   داســتــان: 
دعوت  ایـــران  شمال  در  عروسی  یک  به  خردسالشان 
شده اند، اما حامد به دلیل مشکالت کاری نمی تواند به 

این سفر برود و ...
سابقه  دارای  ــاه  کــوت فیلم  حـــوزه  در  صــمــدی  فــرنــوش 
به عضویت  پیش  ســال  دو  از  او  اســت.  افتخارآفرینی 
آکادمی اسکار درآمد. براساس شنیده ها نخستین فیلم 

صمدی درامی زنانه است.

زاالوا
 کارگردان: ارسالن امیری

 تهیه کنندگان: روح هللا برادری و سمیرا برادری
پوریا  زین العابدین،  هــدی  پــورفــرج،  نوید  بــازیــگــران:   

رحیمی سام، باسط رضایی و شاهو رستمی
 داستان: فیلم با الهام از ماجرایی که در واقعی بودن 
آن تردید وجود دارد، ساخته شده است؛ ماجرایی که 
و  واقعی  کردستان،  اهالی  نظر  از  آن  از  نیمی  احتماالً 

ترسناک است.
وحشت  سینمای  حوزه  در  »زاالوا«  شنیده ها  براساس 
همراهی  با  و  امیری  توسط  »زاالوا«  فیلم نامه  اســت. 
تهمینه بهرام و آیدا پناهنده نوشته شده است. باید دید 
این ترکیب می توانند دوستداران سینما را غافلگیر کنند. 

مامان
 کارگردان: آرش انیسی

 تهیه کننده: مجید برزگر
 بازیگران: رؤیا افشار، امیر نوروزی، امیر شمس، رها 

حاجی زینل و عرفان ابراهیمی
 داستان: »مامان«یک پیرزن بداخالق و غرغرو است 
ظاهر  در  و  می کند  جابه جا  مسافر  تاکسی خود  با  که 

بزرگ ترین مانع خوشبختی پسرانش در زندگی است.
امسال  مــاه  تیر  و  در خــرداد  که  مامان  فیلم سینمایی 
در سکوت خبری و به تهیه کنندگی مجید برزگر در ۳۱ 
است،  شــده  فیلم برداری  اصفهان  و  تهران  در  جلسه 
نخستین تجربه کارگردانی فیلم بلند آرش انیسی است.
ایفای نقش مامان در این فیلم بر عهده رؤیا افشار است.

بی همه چیز 
 کارگردان: محسن قرایی

 تهیه کننده: جواد نوروزبیگی
ــازیــگــران: پــرویــز پــرســتــویــی، هــدیــه تــهــرانــی،  هــادی   ب
حجازی فر، باران کوثری، مهتاب نصیرپور، پدرام شریفی، 

بابک کریمی و فرید سجادی حسینی
جدیدترین ساخته محسن قرایی پس از فیلمِ »سد معبر« 

یکی از پربازیگرترین فیلم های امسال جشنواره است. 
با نگاهی به آثــار قبلی قرایی و همچنین ترکیب بازیگران 

می توان منتظر اثر قابل توجهی بود.
فجر  فیلم  جشنواره  دوره  هفتمین  و  سی  در  قرایی   
برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه برای فیلم قصر 

شیرین شد.

ُرمانتیسم عماد و طوبا
 کارگردان: کاوه صباغ زاده

 تهیه کننده: مهدی صباغ زاده
ــنــاز حبیبی، علی  ال حــســام مــحــمــودی،  ــگــران:  ــازی  ب
انصاریان، مرتضی علی عباس  میرزایی، ستایش تارانی، 

سانیا رمضانی و سام ولی پور
 داستان: وقتی سرنوشت برای نخستین بار عماد و 
طوبا را روبه روی هم قرار داد، هر دو خوب می دانستند که 
عشق بیشتر یک مهارت است تا هیجان و تپش قلب 

و خارش پوست.
با نگاهی به تیزر دومین ساخته صباغ زاده می توان گفت 
که این کارگردان به نوعی در ادامه فیلم اولش »ایتالیا 

ایتالیا« حرکت کرده است. 

ستاره بازی
 کارگردان:  هاتف علیمردانی

 تهیه کننده: علی سرتیپی
 بــازیــگــران: فــرهــاد اصــالنــی، مایکل مــدســن، شبنم 
جویز،   لیندا  ذاکـــری،  ملیسا  منش،  مــارشــال  مقدمی، 

هاوارد رسنزتین و دان لیستر
فیلم قرار بود در جشنواره سال گذشته نمایش داده شود 
که به دلیل طوالنی  شدن مراحل فنی، به جشنواره امسال 
رسید. حال باید دید این فیلم که بازیگران ایرانی اندکی دارد 
و از حضور بازیگری چون مایکل مدسن )بازیگر آثار تارانتینو( 
و بازیگر »دزدان دریایی کارائیب« )مارشال منش( بهره مند 
است، آیا خواهد توانست اقبال ملودرام های قبلی کارگردان 

را تکرار کند یا خیر.

مصلحت
 کارگردان: حسین دارابی

 تهیه کننده: محمدرضا شفاه
رهــبــانــی، مهدی  قائمیان، وحــیــد  فــرهــاد   بــازیــگــران: 
حسینی نیا، مجید نوروزی، امیر نوروزی و نازنین فراهانی

 داستان: فیلم در دهه ۶۰ و حوادث سیاسی آن دوران 
می گذرد.

انقالب رخ  ابتدایی  فیلم در سال های  پرتنش  داستان 
کامل  سکوت  در  فیلم برداری اش  که  می دهد.فیلمی 
خــبــری بــه  پــایــان رســیــده و گفته مــی شــود اشــاره هــای 
سیاسی مستقیمی به وضعیت جامعه دهه ۶۰ کشور 
دارد. این روزها، آخرین مراحل فنی فیلم در حال انجام 

است.

تک تیرانداز
 کارگردان: علی غفاری

 تهیه کننده: ابراهیم اصغری
کامبیز دیرباز، عبدالرضا نصاری، علیرضا   بازیگران: 

کمالی و امیررضا دالوری
 داستان:برشی کوتاه از زندگی عبدالرسول زرین، بهترین 

تک تیرانداز دوران دفاع مقدس در قالب یک داستان.
تک تیرانداز یک فیلم زندگی نامه ای نیست و قرار است به 
حضور یکی از معروف ترین قهرمانان جنگ در یک عملیات و 
نقش مؤثر او بپردازد. تک تیرانداز با نام قبلی »شکار شکارچی« 
مجوز گرفت. شنیده ها حاکی از نقش آفرینی ویژه و چشمگیر 
دیرباز در این فیلم است. باید دید که امسال دیرباز با این 

نقش به سیمرغ بلورین جشنواره دست می یابد؟! 

روزی روزگاری، آبادان
 کارگردان: حمیدرضا آذرنگ

 تهیه کنندگان: عبدهللا اسکندری و علی اوجی
الهام  تنابنده،  فاطمه معتمدآریا، محسن   بازیگران: 

شفیعی، هیراد آذرنگ و سهیل جمالی
نفری  پنج  خانواده   ۱۳۸۱ سال  آبـــادان،  در  داستان:   
ســـال مشغول  روز  ــن  آخــری در  چــرخــیــده«  »مــصــیــب 
مادر  »خیری«  تالش  اوج  عید هستند.در  خرید شب 
خانواده برای به آرامش رساندن خانواده به ناگاه، اتفاقی 

غیرمنتظره همه آن ها را غافلگیر می کند و...
به  خــود،  سینمایی  بلند  ساخته  نخستین  در  ــگ  آذرن
سراغ یکی از نمایش نامه هایش رفته و داستانی از مردم 

آبادان در روزگار جنگ را به تصویر کشیده است.

شیشلیک
 کارگردان: محمدحسین مهدویان
 تهیه کننده: محمدرضا منصوری

 بازیگران: رضا عطاران، ژاله صامتی، پژمان جمشیدی، 
و  عــبــاس جمشیدی فر  رهــبــانــی،  وحــیــد  بــاقــری،  مه لقا 

جمشید  هاشم پور
تجربه جدید محمدحسین مهدویان که در حوزه کمدی رقم 
خورده، از همین حاال یکی از وسوسه انگیزترین فیلم های 
جشنواره است. تجربه ای جدید با بازیگرانی متفاوت که 
تاکنون در کارنامه مهدویان حضور نداشته اند. شیشلیک 
یکی از نخستین آثاری بود که پس از فروکش کردن تب 
کرونا در اوایل تابستان امسال جلو دوربین رفت تا با طیب  

خاطر قدم در وادی جشنواره بگذارد.

منصور
 کارگردان: سیاوش سرمدی
 تهیه کننده: جلیل شعبانی

 بازیگران: مجموعه ای از بازیگران تئاتری
 داستان: فیلم، به بخش هایی از زندگی شهید ستاری 

می پردازد.
از  یکی  از  برگرفته  که  بود  »آذرخــش«  فیلم  قبلی  نام 
آن  زمان حیاتش  در  بود که شهید ستاری  پروژه هایی 

را کلید زده بود. 
علیرضا  و  شــده  ضبط  تئاتری  بازیگران  با  که  فیلمی 

داوودنژاد را در مقام مشاور کارگردان دارد.

تی تی
 کارگردان و تهیه کننده: آیدا پناهنده

پارسا  شکیبا،  هوتن  شــاکــردوســت،  الناز  بــازیــگــران:   
پیروزفر، امیر حامد، سودابه جعفرزاده و مهدی فریضه

 داستان: استادی که قصد دارد پایان نامه ای در مورد 
پایان جهان به اثبات برساند، با مادری عجیب و غریب 
که می خواهد لیاقت انسانیت را داشته باشد، مالقات 

می کند و...
فیلم سینمایی »تی تی« چهارمین ساخته آیدا پناهنده 
است که با متنی از ارسالن امیری و خودش، زمستان 
سال گذشته جلو دوربین رفت و نخستین نمایش آن در 
بخش Tokyo Premiere ۲۰۲۰ این جشنواره ژاپنی بوده 
است. این فیلم تماماً در گیالن جلو دوربین رفته است. 

روشن
 کارگردان و تهیه کننده: روح هللا حجازی

ــگــران: رضـــا عـــطـــاران، سیامک انـــصـــاری، ســارا  ــازی  ب
بهرامی، مهدی حسینی نیا، مسعود میرطاهری و محمد 

ولی زادگان
 داستان: روشن، مرد میانسال عشق بازیگری، نمی تواند 
خانه ثبت نامی اش را بگیرد و در آستانه فروپاشی همه  چیز، 

تصمیم می گیرد نقشش را بازی کند.
»روشن« ششمین اثر حجازی است. روح هللا حجازی که 
خود فیلم نامه »روشن« را نوشته است، پس از سه سال، 
با این فیلم در جشنواره فجر حاضر است. تصویربرداری 
فیلم، اسفند سال گذشته و در نخستین روزهای شیوع 

کرونا آغاز شد.

گیج گاه
 کارگردان: عادل تبریزی

بــاران  بــهــداد،  حامد  جمشید  هاشم پور،  بــازیــگــران:   
علوی،  بهرنگ  آییش،  فرهاد  صحت،  ســروش  کوثری، 
امیرحسین رستمی، نادر سلیمانی، بیژن بنفشه خواه و 

سیاوش چراغی پور
 داستان: درباره زندگی یک مربی کاراته است.

اســاس شنیده ها، نخستین ساخته سینمایی عادل  بر 
البته مخاطب پسندی  و  فیلم خوش ساخت  به  تبریزی 
تبدیل شده که می تواند فضای جشنواره را از آن حالت 
خشک و رسمی خود خارج کند. تبریزی تمی اجتماعی 
با پیرنگ کمدی را دستمایه قرار داده که از همان زمان 

پیش تولید با استقبال از جانب رسانه ها مواجه شد.

یدو
 کارگردان: مهدی جعفری

 تهیه کننده: محمدرضا مصباح
 بازیگران: ستاره پسیانی، اکبر اودود، سعید آلبوعبادی، 
میالد صویالوی، محمدمهدی آلبوعلی و ریحانه آریامنش

 داستان: فیلم، نخستین ماه های جنگ تحمیلی را در 
آبادان در حال محاصره به  تصویر کشیده است.

قبلی  فیلم  نفر،   ۲۳ مانند  شنیده ها  بــراســاس  »یــدو« 
جعفری در حال و هوایی نوجوانانه روایت شده است. 
اما این بار صحنه های بیرونی بیشتری در این اثر وجود 
براین اساس فیلم دارای پروداکشن سنگین تری  دارد و 
بوده است. ستاره پسیانی تنها بازیگر نام آشنای این اثر 
است و سایر بازیگران از بین نوجوانان انتخاب شده اند.
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