
و  تــربــت زاده  شهر خرما، حنا، نمک  محمد   
نفت، از همه نظر راهبردی و مهم بود. 

سال 1364 و پس از پنج سال جنگ، فاو برای 
بعثی ها فقط »عروس بحری« نبود. تنها نقطه 
فارس  خلیج  به  مستقیم  دسترسی  و  اتصال 
از  مــبــادالت  و  رفــت وآمــد  و  محسوب مــی شــد 
طریق دریا را برای این رژیم آسان می کرد. اما 
اگر بخواهیم درباره عملیات »والفجر8« که به 
فتح این جزیره در بهمن 1364 توسط رزمندگان 
ایرانی و 75 روز تالش بیهوده ارتش بعثی برای 
پس گرفتن آن انجامید، حرف بزنیم، این هایی 
این  بــودن  متمایز  دلیل  تنها  گفتیم  باالتر  که 
عملیات مهم نیستند. در واقع آنچه والفجر8 
متمایز  قــبــل  ــزرگ  بـ عــمــلــیــات هــای  دیــگــر  از  را 
می کند، روش اطالعاتی وعملیاتی ایران در فتح 

شهر فاو است.

ابتکار نخست»
آن طور که محسن رضایی بعدها در خاطراتش 
با  فاو  ایــران به شهر  گفته اســت، دلیل حمله 
سال  به  برمی گردد  جدید،  استراتژی  و  روش 
مــتــوجــه شدند  ــی  ــران ای فــرمــانــدهــان  کــه   1362
علیه  عملیات  برای  طراحی هایشان  و  نقشه ها 
لو  می کنند  فکر  که  آنچه  از  بیشتر  عراقی ها، 
متوجه  بــدر  و  خیبر  درعملیات   ...« ــی رود:  مـ
ایران  در  عراق  ارتش  نفوذی  عوامل  که  شدیم 
زیاد است و از طرفی هم آمریکایی ها از طریق 
به دشمن  و  مــی گــیــرنــد  را  اطـــال عـــات  مـــاهـــواره 
منافقین  از  تعدادی  که  هنگامی  می دهند... 
اطــال عــات  شــدیــم  مــتــوجــه  کــردیــم  دستگیر  را 
جمع آوری می کنند و به عراقی ها می دهند... ما 
برنامه های  تا  کار کنیم  افتادیم که چه  به فکر 
اطال عاتی آن ها را دور بزنیم و فریب بدهیم به 
همین منظور رفتیم به منطقه هویزه و وانمود 
کردیم که می خواهیم برای بار سوم از هور عبور 
منطقه  ایــن  از  ــر  دورت کیلومتر   250 امــا  کنیم، 
طراحی  کامل  اختفای  در  را  اصلی  عملیات 
در  مــا  ابتکار  نخستین  واقــع  در  ایــن  کــردیــم. 
جنگ بود یعنی در حالی که دشمن جای دیگر 
از  یکباره  ما  آمــاده می شد،  ما  با  مقابله  بــرای 
جای دیگر سردرآوردیم که منطقه فاو بود...«. 
محسن رضایی در توجیه فرماندهان یگان های 
شــرکــت کــنــنــده در ایـــن جــنــگ بـــر تــجــربــیــات 
یــــادآوری  و  کـــرده  تــأکــیــد  قبلی  عــمــلــیــات هــای 
می کند: »در عملیات والفجر8 باید کل تجارب 
ــود. »جــنــگ شــهــری،  جــنــگ بــه کـــار گــرفــتــه شـ
اطالعات  آب««.  در  و جنگ  در دشت  جنگ 
رسمی ارائه شده از آن زمان هم نشان می دهند 
مهمی چون:  عملیات هدف های  این  در  ایــران 
تأمین  و  دریا  به  بعثی  قطع دسترسی دشمن 
کردن  دور  خلیج فارس،  دریایی  راه هــای  امنیت 
ایران، تسخیر  از شهرهای مرزی  آتش دشمن 

مخابراتی  تأسیسات  و  موشکی  پــایــگــاه هــای 
طریق  از  نفت  صـــدور  شــریــان  قطع  دشــمــن، 
اسکله های االمیه و البکر و... را دنبال می کرده 

است. 

اروند ناآرام»
که  نیست  چیزی  جنگ،  در  تاکتیک  تغییر 
بشود یکی دوهفته ای درباره اش تصمیم گرفت 
و بعد هم آن را فوری و فوتی به اجرا گذاشت 
و دشمن را غافلگیر کرد. برخالف آنچه خیلی 
امروز تصور کنیم، عملیات  از ما ممکن است 
فرماندهان  اینکه  از  پس  بالفاصله  والفجر8 
می گیرند  تاکتیک  تغییر  بــه  تصمیم  جنگ 
بزرگی  عملیات  به  وارد شدن  نمی شود.  انجام 
که هم جنگ در آب و هم خشکی، هم جنگ 
شهری و هم سنگر به سنگر را طلب می کند و 
به پشتیبانی مفصل هوایی و زمینی نیاز دارد 
از  ــازه  ت اطــالعــات  کسب  به  نیاز  اول  وهله  در 
وضعیت دشمن در مناطق مختلف دارد و بعد 

هم طراحی حساب شده و دقیق.
گول زدن دشمنی که هم خودش چهارچشمی 
اطرافش را می پاید و هم لحظه به لحظه، گرا و 
آمار ما و نیروهایمان را از آواکس ها و ماهواره های 

آمریکایی می گیرد، کار ساده ای نیست.
عملیات  همچنین  و  تمرین ها  دلیل  همین  به 
آغاز  ســال 1364  بهمن  از  ــر  زودت فریب خیلی 
می شود. حسابش را بکنید مثالً فقط نیروهای 
اطالعاتی و شناسایی برای عبور از اروندرودی که 
عرضش بین 400 تا بیش از هزارو200 متر است 
و ارتفاع موج هایش هنگام جز و مد گاه تا چند 
متر می رسد، چقدر باید تمرین کنند تا اطالعات 
اولیه را بدون اینکه دشمن بویی از حضورشان 
مرحله  ایــن  از  بعد  ــازه  ت بیاورند؟  بدست  ببرد 
شرکت کننده  نیروهای  همه  آمـــوزش  به  نوبت 
این بیشتر  از  در عملیات می رسد. چون پیش 
و  ساکن  آب هــای  در  رزمندگان  آبی  تمرین های 
بی حرکت »هور« انجام شده حاال باید در منطقه 
آبی  و رودخانه »بهمن شیر« و سدهای  ارونــد 
که همان شرایط اروند را دارند، آشنایی با شنا، 
غواصی، قایقرانی و جنگ تَن به تَن گسترده و... 
را تجربه کنند. براساس گزارش های زمان جنگ، 
این تمرین ها 5 الی 6 ماه پیش از آغازعملیات به 

اوج خود می رسد.

محاسبات یکساله»
که  فعالیت هایی  کنار  در  نیست.  این ها  فقط 
برای آموزش و شناسایی انجام شد، رزمندگان 
دیگری سرگرم ساخت جاده، پل، سوله سازی، 
نظامی  وســـایـــل  حــمــل ونــقــل  و  ســنــگــرســازی 
پل های  ساخت  بــودنــد.  نیاز  مــورد  وامــکــانــات 
ارتباطی در میان نخلستان های ساحل اروند و 
اروند  به  منتهی  آبراه های  و  نهرها  آماده سازی 

و استقرار قایق ها در این نهرها به دور از دید 
نامحرم  چشم های  یــا  و  دشمن  دیــده بــان هــای 

ماهواره ها و آواکس ها بود. 
ــوانــد به  هــمــه ایـــن تــمــهــیــدات در حــالــی مــی ت
موفقیت ختم شود که نیروهای ایرانی بتوانند 
چه برای شناسایی و چه برای عملیات از اروند 
عبور کنند. رودخانه خروشانی که به قول خود 
رام شدنی  هیچ وقت  رزمندگان،  یا  و  جنوبی ها 
نــبــوده و مــوج هــایــش بــه هــیــچ شــنــاگــر مــاهــری 
سواری نمی دهد. یعنی بخش حساس و مهم 
کار برای به نتیجه رسیدن همه تالش ها و عبور 
موفق از اروند بسته به محاسبه دقیق سرعت 
جریان آب و پیش بینی درست جزر و مد است. 
و  پیش بینی  ــداول  جـ تهیه  کــه  حساسی  کــار 
محاسبه اش به دانشجویان رزمنده سپرده شده 
و درست یک سال پیش از عملیات آغاز شده 
است. حاصل این زحمات یکساله، 36ساعت 
مانده به آغاز عملیات آماده می شود تا زمانی 
که رودخــانــه، آرام تــریــن جریان و جــزر و مد را 

دارد، مشخص شود.

فریب است»
این  در  مخفیانه  تــالش هــای  همه  مـــوازات  بــه 
هور  منطقه  در  هم  آشکاری  تالش های  مدت، 
جاسوس های  و  ماهواره ها  چشم  جلو  عمداً  و 
عــراقــی در حــال انــجــام اســت. گـــزارش عوامل 
ــم بــعــث و عــکــس هــای هــوایــی  ــ ــی رژی اطــالعــات
مختلف، جابه جایی ها و رفت و آمد کامیون ها و 
ادوات زرهی مختلف، استقرار تانک های فراوان 
تانک هایی  را نشان می دهد.  برخی مناطق  در 
یا  و  ماکت  می شود  بعدها مشخص  البته  که 
لوله های بزرگی هستند که برای عملیات فریب 
طراحی شده اند. همه چیز از عملیات بزرگ و 
قریب الوقوع ایرانی جایی دورتر از فاو حکایت 
دارند. برای همین است که فرماندهان عراقی، 
منطقه  به  را  لشکرهایشان  کنار،  و  گوشه  از 
باشند.  آمـــاده  ــاع  دف ــرای  ب تــا  هــور می کشانند 
برخی  والفجر8  عملیات  آغــاز  از  پیش  حتی 
عملیات ایذایی و گول زننده هم انجام می شود 
وجود سدی  با  که  باشد  تا دشمن خاطرجمع 
به  به حمله  ایرانی ها هیچ گاه  ــدرود،  ارون مانند 
فاو حتی فکر هم نمی کنند. چند ساعت بعد 
از ساعت 22 و 10 دقیقه روز 20 بهمن 1364، 
وقتی بی سیم های عراقی نخستین خبر حمله 
ایرانی ها به فاو را رد و بدل می کنند، هنوز کسی 
عراقی  ارشــد  فرمانده  نمی کند!  ــاور  ب را  ماجرا 
وقتی  می نویسد  خــاطــراتــش  در  بعد  ســال هــا 
فاو  به  دارنــد  ایرانی ها  که  داد  اطــالع  بی سیم 
عملیات  گفتم،  و  من خندیدم  می کنند  حمله 
فاو  به  حواسمان  ما  می خواهند  است،  فریب 
معطوف شود و عملیات اصلی را از منطقه هور 

انجام بدهند! 

کرونا، بدون تعارف!
اخبار  مدیرکل  قمری وفا،  مصطفی 
داخــلــی خــبــرگــزاری صــداوســیــمــا با 
از  توییتی در فضای مجازی  انتشار 
ابتالی علی رضوانی مقدم، خبرنگار 
کــرونــا خبر  بــه  مــعــروف صداوسیما 
داد. قمری وفا در توییتر نوشته است: 
» علی رضوانی دوست خوبم، خبرنگار پرتالش خبرگزاری صداوسیما 
و مجری برنامه  بدون تعارف به کرونا مبتال و در بیمارستان بستری 

شد. اللهم اشف کل مرضانا به حرمت موالنا صاحب الزمان«.

آغاز فصل جدید سیاست خارجی
در  نماینده مجلس  توانگر،  مجتبی 
ــاره  واکــنــش بــه حــواشــی مــجــازی درب
در  روســیــه  بــه  رئیس مجلس  سفر 
که  »هــمــان هــایــی  ــوشــت:  ن توییتی 
هرچه تــالش کــردنــد و بــه درودیـــوار 
مهمی  پیام  محتوای  از  حتی  زدنــد 
شوند،  مطلع  نتوانستند  هم  می برد  روسیه  به  رئیس مجلس  که 
متأسفانه نیروهای خود را بسیج کرده اند تا این سفر تاریخی را به 
نحوی دروغین روایت کنند. فصل جدید سیاست خارجی برای حل 

مشکالت اقتصادی آغاز شده است«.

رو به سقوط
ــگــرامــی هـــــاون مـــدیـــا در  ــل ــال ت ــانـ کـ
ــدش آمــــاری از مــیــزان  پــســت جــدی
مرگ و میر در آمریکا بر اثر استفاده 
از موادمخدر را به اشتراک گذاشت. 
در بخشی از متن پست جدید این 
»فقط  اســت:  آمــده  تلگرامی  کانال 
از اوردُز مواد مخدر در آمریکا  در 18 سال میزان مرگ های ناشی 
از حدود 16هــزار و84۹ نفر به بیش از70هــزار و237 مورد در سال 
رسیده که بیش از چهار برابر افزایش رو نشون میده. جامعه آمریکا 

همزمان با سیاست و اقتصادش در حال افول و سقوطه«.

برای شناخت انقالب این کتاب ها را بخوانید
علی دارابــی، معاون امور استان های 
اینستاگرام  صفحه  در  صداوسیما 
خود فهرستی از کتاب های مرتبط با 
تاریخ انقالب را به اشتراک گذاشته 
دنبال شناخت  به  که  کسانی  به  و 
این  انقالب هستند، خواندن  دقیق 
کتاب ها را توصیه کرده است. در این فهرست بلند و باال که مورد 
توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته، نام کتاب هایی مانند ایران 
بین دو انقالب؛ اثر یرواند آبراهامیان، آینده پژوهی انقالب اسالمی؛ 
بیم ها و امیدها اثر علی دارابی و چندین جلد کتاب دیگر به چشم 

می خورد.

 مجازآباد

درباره عملیات مهم »والفجردرباره عملیات مهم »والفجر88«  چه می دانید؟«  چه می دانید؟

فتح شهر حنا فتح شهر حنا ،، نمک و نفت نمک و نفت

12

1011

ورزشورزش
پرونده 8 میلیاردی گل محمدی به  AFC می رود؟

 پرسپولیس زیر تیغ 
شهرخودرو

برباد رفته های اساسی برای یحیی

سه گانه مهم پرسپولیس 
برای رفتن به صدر

گفت وگو با ارسالن امیری، نامزد بهترین کارگردان اول برای »زاالوا«

این فیلم شبیه خودم است

دّکاِن گذشته ها، کساد است
رقیه توسلی: محال است که بگیرمش و مشغول نباشد. بعضی آدم ها 
سرشلوغ اند دیگر. یکی اش هم همین قوم و خویش ما. از دیروز هفت 
باری، تماس برقرار کرده ام و فقط »کاربر مورد نظر در حال مکالمه است« 
شنیده ام. همسرِ طفلی اش، پُر بیراه نمی گفت که سایه سر آقایش روی 

تلفن است و الغیر... .
موبایل را می گذارم کنار. نزدیک خانه پدری تازه یادم می افتد خریدهای 
»عزیز« را انجام نداده ام. جلو تنها مغازه مسیر ترمز می کنم. دکان حاج 
احمد که با همان ژست همیشگی نشسته پشت دخل؛ کاله به سر، 

عینک به چشم، با ژاکت پشمی سیاه.
تا مرا می بیند ماسکش را می دهد باال و سالم وعلیک را می کشاند به 
احوالپرسی و گله از اهل منزل. که هم خودتان و هم خانواده محترم، سایه 

سنگین شده اید و می بینم که از ما خرید نمی کنید... آخ از چرخ گردون!
پیش خودتان البد می گویید بنیه مالی و معاش این ها به ما چه؟ اما 
دخترم، به خداوندی خدا احوال ما به هم مربوط است. گاهی به اندازه 
یک خداقوت و یک سطل ماست، من را هم فراموش نکنید. غریبه که 
نیستید بعد 70 سال کسبه گری آن قدر بی رونق شده بازارم که کاسه چه 

کنم گرفته ام دستم... استغفرهللا!
بی حرف به کاسب پیر محله گوش می کنم و به اعتراضش که حقیقت 
است... چندسالی  هست ما دکان اول خیابان مرتضوی را از یاد برده ایم... 
زرق و برق و تنوع و جوری بار فروشگاه های زنجیره ای و چندمنظوره کار 
خودشان را کرده اند... هایپرهای لعنتی جذاب کار خودشان را کرده اند... 
راست می گوید حاج احمد... ما متأسفانه این سال ها همسایگان مهربان 

و خلفی نبوده ایم برای او و آن دکان دیگر سر پیچ.
همان طور صامت و پرفکر از مغازه که می زنم بیرون، تلفنم زنگ می خورد. 
باالخره خودشان تماس گرفته اند. دودوتــا چهارتا  فامیل مربوطه  آقای 
می کنم. خیلی پیچیده نیست. کائنات به شدت در دایره است. باید از 
ایشان خیلی تشکر کنم که اسباب خیر شدند و ذهنم را چنان درگیر 
کردند که از سوپرهای لوکس رد شوم و برسم به اینجا. به گذشته ها. به 
آبنبات قیچی، آالسکا، بستنی زمستونی، ازگیل شور و تخمه قیفی های 
ــواداری و  حجره حــاج احمد خــودمــان. به قــدرت و اراده انتخاب. به هـ
نمک شناسی و همسایه داری. به مرد موسپید مغازه چرخانی که امروز 

سفره دلش را با نمه اشک و آهی برایم پهن کرد.

اکبرپور: فکری امروز غفوری را اخراج کند

افعی های استقالل را 
معرفی می  کنم

نامزدهای جشنواره شعر فجر معرفی شدند 
صبا کریمی: پانزدهمین دوره جشنواره 
بین المللی شعر فجر نامزدهای بخش 
بزرگسال، دربـــاره شعر، شعر کــودک و 
نوجوان و برگزیدگان بخش ویژه )دفاع 
مقدس( این جشنواره را معرفی کرد. به 
ــزارش قــدس، دومین نشست خبری  گ

دهقانکار؛  ایــوب  با حضور  فجر  بین المللی شعر  پانزدهمین جشنواره 
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، مریم جاللی؛ دبیر علمی و مصطفی 
جاللی؛ دبیر اجرایی این دوره از جشنواره بین المللی شعر فجر یکشنبه 1۹ 

بهمن ماه به صورت برخط برگزار شد.
وی با اشاره به بخش های مختلف این دوره جشنواره اظهار کرد: در پنج 
بخش آثار جشنواره شعر فجر بررسی شد که البته بخش شعر بزرگسال به 

سه گروه کالسیک، نو و محاوره تقسیم شد.

شعر بزرگسال»
شعر نو: از نو تازه شویم / محمدباقر کالهی اهری / آرادمان   امان نامه 
/ سیداکبر میرجعفری / قو  »ب« / م.موید / فرهنگ ایلیا   پرنده 
بی آسمان / محمدرضا روزبه / آریاشهر  مرگ چه ساده شروع می شود 

/ سعیده  هاشمی / فصل پنجم
محاوره: تقصیر دنیا بود و تهرونش / هــادی خورشاهیان / آرادمــان   
چهارده شب / مجید صالحی / شانی  هر چه بود، آبی نبود / وحیده 

سادات میرهادی / فصل پنجم
شعر کالسیک: دلم برای خزر شور می زند / سجاد حیدری قیری / مرکز 
فرهنگی ادبستان   روزهای بعد از این... / لیال مهذب / فصل پنجم 
  مرور پنجره ها / سیدوحید سمنانی / شهرستان ادب  ناچارانه / 
محمد رهام / فصل پنجم  نورهان / محمدرضا تقی دخت / سوره مهر
مهدی نژاد،  امید  علی پور،  مصطفی  هوشمند،  علی  بخش  ایــن  داوران 
و  یوسفی  فریبا  خــراســانــی،  محدثی  مصطفی  ســیــار،  محمدمهدی 

محمدسعید میرزایی بودند.

درباره شعر»
زندگی سعدی شیرازی / دکتر جواد بشری / نشر خاموش   سر سخنان 
نغز خاقانی / محمدرضا ترکی / انتشارات سمت  طرح ها و ساختارهای 
تازه و ابتکاری در شعر معاصر / دکتر محمدرضا روزبه / نشر روزگار  
واج شناسی شاهنامه / جالل خالقی مطلق / انتشارات دکتر محمود افشار 

با همکاری نشر سخن
داوران این بخش بهروز سپیدنامه، وحید عیدگاه و زهیر توکلی بودند.

شعر کودک و نوجوان»
باران در خودم می بارد، حسین توالیی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
  بق بقوها را بردن، سیصد تا بوق آوردن زهرا موسوی، شرکت انتشارات 
فنی ایران  به من بگو خال خالی، شهال شهبازی، انتشارات سروش  
عید اومده عروسکا، خاتون حسنی، نشر به نشر)انتشارات آستان قدس 
رضوی(   فقط جای تو خالی ست، طیبه شامانی، شرکت انتشارات علمی 

و فرهنگی   لباس پرپری، مریم  هاشم پور، انتشارات سروش
داوران این بخش بابک نیک طلب، مریم اسالمی و کبری بابایی بودند.

وی درباره آمار آثار رسیده گفت: در بخش بزرگسال 2هزار و 50 اثر، درباره 
شعر 286 و بخش کودک و نوجوان 172 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

گزارش خبری
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مطالبات  وصول  برای  مشهدی ها  حسینی:  سینا 
انتقال  بابت  پرسپولیس  باشگاه  از  خــود  معوقه 
اقــدام  منتظر  هــاســت  مــدت  محمدی  گــل  یحیی 
انگار  امــا  هستند،  پرسپولیس  مــدیــران  عملیاتی 
البته  نــدارنــد،  را  ایــن مبلغ  پــرداخــت  آن هــا خیال 
پاسخ  در  پرسپولیس  باشگاه  پناه،  رسول  دوره  در 
بالفاصله  کرد  اعــالم  مدیران شهر خــودرو  نامه  به 
پس از پرداخت پول برانکو این مبلغ واریز خواهد 
شد، اما نه تنها این مبلغ واریز نشد، بلکه مدیران 
شهرخودرو شاهد وقت کشی مسئوالن پرسپولیس 
به  پرسپولیس  از  آن هـــا  دلــیــل  همین  بــه  بــودنــد، 
کمیته انضباطی شکایت کردند تا عالوه بر دریافت 
مطالبشان دیرکرد پول را نیز دریافت کنند. کمیته 
انضباطی رأی را به نفع شهرخودرو صادر کرد اما 
مسئوالن پرسپولیس به دلیل بی پولی و شکایات 
متعدد مالی از اجرای حکم سرباز زدند و به کمیته 
جلسه  تشکیل  با  کردند.  اعتراض  نیز  استیناف 
شهرخودرو  نفع  به  رأی  باردیگر  استیناف  کمیته 
صادر شد تا پرسپولیس 8 میلیاردی به شهرخودرو 

بدهکار شود.

شلیک جدی#
به  تـــداوم بی تفاوتی مــدیــران پرسپولیس نسبت  با 
پرداخت مطالبات خود، حاال سخنگوی شهرخودرو با 
انتشار توییتی از پیگیری حقوقی این پرونده از سوی 
ارکان قضایی کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد تا به 
این ترتیب طلب خود را از باشگاه پرسپولیس وصول 
کنند. طبیعتاً اگر این مبلغ به حساب شهرخودرو واریز 
شود، قطعاً مشکالت مالی کنونی این باشگاه مرتفع 
خواهد شدو شاگردان مهدی رحمتی می توانند فصل 

جاری را با آرامش مالی خوبی پشت سر بگذارند.
جواد طاری بخش، مدیر رسانه ای باشگاه شهرخودرو 
می گوید: باشگاه شهر خــودرو 48 ساعت به باشگاه 
پرسپولیس فرصت می دهد که مبلغ 8 میلیارد تومان 
پول رضایت نامه انتقال یحیی گل محمدی را پرداخت 
کند، در غیر این صورت این باشگاه به کنفدراسیون 

فوتبال آسیا شکایت خواهد کرد.

وی افزود: مسئوالن باشگاه پرسپولیس چندین بار قول 
دادند این بدهی را پرداخت کنند و کمیته استیناف در 
دی ماه امسال حکم به پرداخت این مبلغ به باشگاه 
شهر خودرو را از طرف باشگاه پرسپولیس صادر کرد، 
اما تاکنون این اتفاق رخ نداده و در صورتی که این مبلغ 
تا 48 ساعت دیگر پرداخت نشود، باشگاه مشهدی به 

کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت خواهد کرد.
مدیر رسانه ای شهرخودرو خاطرنشان کرد: این مبلغ 
حق باشگاه شهر خودرو و مطالبه مردم استان خراسان 

است و باید به حساب باشگاه واریز شود و ما منتظر 
هستیم این اقدام از طرف باشگاه پرسپولیس صورت 

بگیرد.

لبخند رحمتی#
شهرخودرویی ها پس از ناکامی برابر مس رفسنجان در 
خانه حاال به دنبال جبران موقعیت های از دست رفته 
هستند. تغییرات مدیریتی در این باشگاه حاال آرامش 
بیشتری را برای شاگردان رحمتی به دنبال داشته تا 

جایی که شنیده می شود با ورود تیم مدیریتی جدید 
حمایت های شهری و  استانی هم تشدید شده و به 
احتمال فـــراوان تیم از ایــن پس با مشکالت کمتری 

رو به رو خواهد شد.
دیــروز  تمرین  حاشیه  در  استانی  مسئوالن  حضور 
شهرخودرو نشان داد آسمان برای رحمتی آفتابی تر 
خراسان  استان  فوتبال  هیئت  رئیس  شــد.  خواهد 
رضوی و سرپرست مدیرعاملی باشگاه دیروز با حضور 
در تمرین شهرخودرو  در جمع بازیکنان و کادرفنی 
جلسه ای کوتاه برگزار کردند تا به نوعی نگرانی آن ها 
بابت آینده تیم برطرف شود. در این جلسه که به نظر 
می رسد تا حد زیادی خیال شهرخودرویی ها را بابت 
حمایت راحــت کــرد، شاهد بــاز شــدن اخم های سید 

مهدی رحمتی و بازگشت لبخند به صورت او بودیم.

دستور ویژه استاندار#
خراسان  جــوانــان  و  ورزش  مدیرکل  فتاحی،  ــرزاد  ف
برای  اشــاره به مشکالت پیش آمده  با  رضوی هم 
تیم شهرخودرو گفت: به هواداران حق می دهیم که 
نگران تیم شهر و استانشان باشند؛ این اتفاقات که 
برای شهرخودرو روی داد، همه را غافلگیر کرد. همه 
و  هستیم  شهرخودرو  تیم  مشکالت  حل  پیگیر 
مکاتباتی را با شخص استاندار برای حل مشکالت 
تیم شهرخودرو داشته ایم و ایشان هم دستور ویژه 

برای آن صادر کرده اند.
نیز  ــداری  ــان اســت امنیتی  مــدیــرکــل  ــا  ب افــــزود:  وی 
مجوز،  با  بتوانیم  تا  دادیــم  انجام  را  پیگیری هایی 
اسپانسرها  و  ارگــان هــا  برخی  کمک های  محل  از 
که  زمانی  تا  کنیم  را حل  تیم  این  اولیه  مشکالت 
یا  و  پیدا کند  انتقال  به بخش دیگری  تیم  این  یا 
برآید.  از پس حل مشکالتش  شرکت شهرخودرو 
رضوی صبور  خراسان  در  فوتبال  به  مندان  عالقه 
باشند، با شناختی که از استاندار خراسان رضوی 
داریم، حتما ایشان تیم را تنها نخواهند گذاشت.

استانی  ورود مدیران  گام جدید  در  باید دید  حاال 
اتخاذ  به حل بحران شهر خــودرو چه تصمیماتی 

می شود.

پرونده 8 میلیاردی گل محمدی به  AFC می رود؟

پرسپولیس زیر تیغ شهرخودرو

گتوزو: ما به پای خود مان شلیک کردیم
پس از باخت 2-1 ناپولی برابر جنوا، گنارو گتوزو، سرمربی ناپولی، گفت 

باخت های این تیم در واقع انگار از روی هم کپی شده اند!
به گزارش ورزش سه گتوزو پس از این شکست گفت: »من فوتبال بازی 
کرده ام، می دانم ممکن است اشتباه کنی، اما ما هر سه روز یک بار بازی 
کنیم.ما  کار  موضوعات  این  روی  تمرینات  در  نداریم  وقت  و  می کنیم 
چندین ضربه از راه دور زدیم، چهار پنج بار به محوطه جریمه حریف 

نفوذ کردیم، اما بعد خودمان به پای خودمان شلیک کردیم«. 

درخواست عجیب رونالدو رد شد! 
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی یوونتوس واکنش جالبی به داور دیدار 
این تیم مقابل رم داشت. به گزارش سرویس ورزش رونالدو به سمت داور 
رفته و از او خواست ساعتی مچی داور را خودش شخصاً چک کند. در 
صورتی که توپ گل باشد، ساعت داوران به صورت اتومات روشن شده و 
به آن ها پیغام می دهد توپ وارد دروازه شده است. اما داور چنین اجازه ای 
به رونالدو نداد و با خنده درخواست او را رد کرد تا در نهایت این خواسته 

ستاره پرتغالی اجابت نشده و بازی روند عادی خود را پیش بگیرد.

پوگبا مصدوم شد 
پوگبا،در دقایق پایانی نیمه اول دیدار تیمش مقابل اورتون آسیب دید.به 
گزارش »ورزش سه« پوگبا یکی از عوامل اوج گیری این تیم بود اما به نظر 

می رسد اکنون باید برای مدتی از میادین دور باشد.
در زمان تعویض پوگبا، یونایتد با گل ادینسون کاوانی پیش بود و پیش 
از پایان نیمه اول، برونو فرناندز با یک ضربه تماشایی، گل دوم شیاطین 
سرخ را هم به ثمر رساند اما مطمئناً آسیب دیدگی پوگبا، شیرینی این 

نتیجه را برای اوله گنار سولسشر کم کرد.

بواتنگ گزینه توخل برای دفاع چلسی
بر اساس ادعای بیلد ژروم بواتنگ، مدافع بایرن مونیخ یکی از اصلی ترین 
محسوب  دفاعی چلسی  تقویت خط  بــرای  توخل  توماس  هــای  گزینه 
ژروم  یعنی  مونیخ  بایرن  مدافع  آینده  وضعیت  نوشت  کیکر  می شود. 
بواتنگ در هاله ای از ابهام قرار دارد. اگرچه این بازیکن 31 ساله پس از 
روی کار آمدن هانسی فلیک وضعیت به مراتب بهتری پیدا کرده و نقش 
مهمی در قهرمانی های اخیر باواریایی ها ایفا کرده، اما بیش از هر زمان 

دیگری به درهای خروجی باشگاه نزدیک شده است. 

اگر  گفت:  استقالل  فوتبال  تیم  اسبق  بازیکن 
غفوری به تیمش عرق داشت، می ایستاد و برد 
کرده  رها  را  تیمش  اینکه  نه  می دید  را  تیمش 
اکبرپور  سیاوش  بــرود.  خانه  به  استادیوم  از  و 
در خــصــوص عملکرد  فـــارس،  بــا  گــفــت وگــو  در 
تــیــم اســتــقــالل در هــفــتــه هــای اخــیــر و واکــنــش 
ــا غــفــوری بــه تــعــویــض صــحــبــت هــای زیـــر را   وریـ

انجام داد.
 روند تیم رو به رشد بوده به خصوص با حضور 
سیاوش یزدانی در خط دفاع شرایط بهتر شده و 
بابک مرادی نیز نوید یک بازیکن خوب را برای 
ادامــه  ایــن شرایط  امــیــدوارم  استقالل مــی دهــد. 
پیدا کند، هر چند اخبار خوبی از  حوزه مدیریت 

نمی شنوم.
  آقای مددی از مظلومیت فکری سوء استفاده 
روی سرت خــراب می کنم.  را  باشگاه  اگرنه  نکن 
ــزرگــی مشکل  ــن ب ــه ایـ مــگــر مــی شــود در تــیــم ب
کنید  کــار  نمی توانید  اگــر  باشد؟  نداشته  وجــود 
به سالمت! مگر فتح هللا زاده با قرض و چک و 
سفته بازیکن نمی گرفت؟ زشت نیست به هتل 

می گویید مقابل بازیکن غذای پرسی بگذارد؟ 
قــایــدی کــه 5-6   یکی مــی شــود مثل مــهــدی 
پیشنهاد خارجی دارد، یکی هم می شود کاپیتان 
آقایانی  این  اگر  ناز می کند.  که برای پول گرفتن 
که امروز ادعای کاپیتانی دارنــد، زمان ما فوتبال 
قــرار  تیم ها  نفره   18 لیست  در  می کردند  ــازی  ب
نمی گرفتند. غفوری اول یک قهرمانی با استقالل 

بیاورد بعد ناز کند.

اشتباه  دیگر  تیم های  بــا  را  استقالل  ایــن هــا   
گرفته اند. آقای وریا غفوری، اگر احمد مددی جلو 
تو را نگیرد منِ سیاوش اکبرپور جلو تو را می گیرم. 
ــای فــکــری! اگــر غــفــوری را بــرگــردانــی، قداست  آق
خودت را زیر سؤال برده ای. غفوری را اخراج کن 

چون استقالل جای ناز کردن نیست. 

  امـــیـــدوارم یــک روز صـــدای فــرهــاد مجیدی 
سراغ  او  از  که  شخصیتی  با  چند  هر  دربیاید، 
ای  نمی کند.  را  صحبت ها  ایــن  هــرگــز  او  دارم 
کاش می توانستم از طرف مجیدی افعی  ها را به 

هواداران نشان بدهم. 
دنــیــا حرف  طــرف  آن  نشسته  افــشــار  مهناز   
مورد  در  بنشین سر جایت!  لطفاً  می زند،خانم! 
مسائل سینمایی حرف بزن، در مورد فوتبال مگر 

سررشته داری؟
اســتــقــالل شیطنت  تیم  در  بــازیــکــن  بــرخــی   
می                                   کنند، ولی همین فکری رفتار آن ها را درست 
خواهد کرد. فرشید اسماعیلی چند بازی بیرون 
نشست ولی به روزهای خوبش برگشت. سال ها 
بعد  بگیریم  پــول  می خواستیم  ما  وقتی  پیش 
این  از هفت ماه 40-30 میلیون به ما دادند و 
افتخار کسب  و  بــازی می کردیم  تیم  بــرای  گونه 
می کردیم. روی صحبتم با هوادار استقالل است 
که گول نخورد و به جای نتیجه گیری تیمش به 
دارم  دوســت  نباشد.  بازیکن  از  حمایت  دنبال 
وریا غفوری دهان باز کند و حرف بزند تا ماهیت 

او را برای هواداران رو کنم.

کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد برنامه و پلن دقیق 
در  بــرای حضور  گیران  انتخاب کشتی  چگونگی 
المپیک توکیو را تشریح کرد.به نقل از فدراسیون 
کشتی، با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد 
و موافقت فدراسیون برنامه کادر فنی به جهت 
به  اعـــزام  ــرای  ب پــوش  ملی  کشتی گیران  انتخاب 

بازی های المپیک توکیو به شرح زیر اعالم شد.

نحوه اجراء:#
درون  انتخابی  صــورت  بــه  رقابت ها  بــرگــزاری   -1

اردویی در اوزان مدنظر کادر فنی
محک  و  بین المللی  رقــابــت هــای  ــه  ب ــزام  اعــ  -2

کشتی گیران مدنظر در این مسابقات
3- مسابقات درون اردویــی بر سر وزن قانونی، با 
آخرین قوانین و مقررات اتحادیه جهانی و سه ساعت 
پس از وزن کشی بــرگــزار و در صــورت صالحدید 
کمیته فنی این امکان نیز وجود دارد که برنده این 

رقابت ها پیروز دو مسابقه از سه کشتی باشد.
الف: اوزانی که در آن سهمیه المپیک کسب س

شده است:
1- برگزاری رقابت های انتخابی در اوزان 57 و 86 

کیلوگرم در تاریخ 19 اسفندماه:
- رضا اطری – رحمان عموزاد خلیلی

- حسن یزدانی – کامران قاسم پور
به  اعـــزامـــی  منتخب  ــرد  فـ ــدن  شـ مشخص   -2

المپیک توکیو در وزن 125 کیلوگرم:
ایـــن وزن  گــیــران مــدنــظــر  ــزام کشتی  ــ اع از  پــس 
در  آسیا  قهرمانی  و  بین المللی  رقــابــت هــای  بــه 

قزاقستان و نحوه عملکرد کشتی گیران، کادر فنی 
وزن  ایــن  پــوش  ملی  انتخاب  مــورد چگونگی  در 

تصمیم گیری و آن را به اطالع می رساند.
المپیک کسب س ــی که در آن سهمیه  اوزان ب: 

نشده:
1- برگزاری رقابت های انتخابی در وزن 74 کیلوگرم 
به منظور اعزام به مسابقات گزینشی المپیک و 
قهرمانی آسیا در قزاقستان در تاریخ 27 بهمن ماه:

- کشتی بین یونس امامی – جمال عبادی
- با توجه به حضور مصطفی حسین خانی در 
این وزن، تصمیم گیری برای اعزام کشتی گیران به 
این دو مسابقه مذکور توسط کادر فنی  از  یکی 

انجام می شود.
2- اوزان 65، 74 و 97 کیلوگرم:

با  اوزان،  ایــن  در  سهمیه  کسب  صـــورت  در   -
توجه به حضور سایر مدعیان، چگونگی انتخاب 
ــرای اعــــزام بــه الــمــپــیــک، پــس از  ــ مــلــی پــوشــان ب

تصمیم گیری کادر فنی اعالم خواهد شد.
بــرای س کشتی گیران  تمامی  صـــورت  هــر  در  ج: 

فوق  توضیحات  به  توجه  با  المپیک  در  حضور 
در نحوه اجرا، انتخاب می شوند و کشتی گیرانی 
اردو  در  انتخابی  رقابت های  از  بعد  یا  و  قبل  که 
حاضر نشوند، شانسی برای حضور در رقابت های 

قهرمانی جهان در سال 2021 ندارند.
همچنین کادر فنی عملکرد تمرینی کشتی گیران، 
و  المللی  بین  تورنمنت های  در  مــوفــق  حــضــور 
مسائل اخالقی را نیز در تصمیم گیری های خود 

لحاظ خواهد کرد.

اکبرپور: فکری امروز غفوری را اخراج کند

افعیهایاستقاللرامعرفیمیکنم
ازبرنامه گزینش کشتی گیران برای المپیک توکیو رونمایی شد

»حسنیزدانی«درچالشانتخابی

گزارش کوتاه

 ماندگارترین قاب فوتبالی 
علی انصاریان

 23 دی ماه 1384 در دیداری دوستانه با قضاوت 
مسعود مرادی دو تیم پرسپولیس و بایرن مونیخ در 

ورزشگاه آزادی مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
به نقل از ایلنا نخستین گل بازى را على انصاریان 
در دقیقه 25 از نقطه پنالتى براى پرسپولیس به ثمر 
رساند. مونیخی ها بعد از دریافت این گل فشار خود 
ادامه  در  و  کردند  پرسپولیس تشدید  دروازه  بر  را 
دوبار توسط باالک و گوئرو دروازه سرخپوشان را باز 
کردند. علی انصاریان چند دقیقه بعد از گل اول 
این دیدار بازهم فرصت داشت تا برابر باواریایی ها 
دروازه  تیرک  بــه  او  تماشایی  ضربه  کــه  کند  دبــل 
اصابت کرد. شاید ماندگارترین صحنه این دیدار و 
شاید ماندگارترین قاب زندگی فوتبالی مرحوم علی 
انصاریان لحظه ای باشد که وی موفق شد از روی 
نقطه پنالتی دروازه یکی از بهترین دروازه بانان تاریخ 

را باز کند.

مسیر  در  ماندن  مدعی  ــرای  ب پرسپولیس  فوتبال  تیم 
قهرمانی لیگ برتر نیاز به کسب حداکثر امتیازات سه 

دیدار باقیمانده اش در دور رفت دارد.
به گزارش مهر تیم فوتبال پرسپولیس پس از کسب دو 
پیروزی متوالی مقابل ماشین سازی و تراکتور تبریز به باالی 
جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر بازگشت تا مدافع 

عنوان قهرمانی امیدوار به بازی های پیش رو باشد.
سرخپوشان پایتخت در حالی سه دیدار حساس تا پایان 
دور رفت در فصل جاری دارند که دو بازی آن ها مقابل 
مس رفسنجان و گل گهر سیرجان به دلیل حضور این 
تیم در فینال لیگ قهرمانان 2020 جزو دیدارهای معوقه 

است.
شاگردان یحیی گل محمدی پس از نایب قهرمانی آسیا 
عملکرد پر فراز و نشیبی در لیگ برتر داشتند تا از 12 بازی 
خود تنها 21 امتیاز کسب کنند. پرسپولیس برای ماندن در 
کورس قهرمانی نیاز ویژه به سه بازی پیش روی خود دارد.

این تیم که چهار قهرمانی متوالی در لیگ برتر داشته است 
در اولین حضور گل محمدی از ابتدای فصل عملکردی 

متفاوت نسبت به چهار سال گذشته داشته است.
پرسپولیس در فصل شانزدهم لیگ برتر 32 امتیاز در پایان 
نیم فصل اول کسب کرد. این تیم در فصول هفدهم، 
هجدهم و نوزدهم نیز 31 امتیاز از 15 بازی خود بدست 
آورد تا راه را برای قهرمانی خود در پایان فصل هموار کند.

این در حالی است که یحیی گل محمدی در فصل جاری 
تا کنون 21 امتیاز با تیمش بدست آورده و در صورت 
کسب حداکثر امتیازات در سه بازی آینده به عدد 30 

می رسد.
میزان امتیازی که باز هم کمتر از چهار سال قهرمانی 
سرخ ها خواهد بود اما می تواند این تیم را با وجود ثبات 
در ترکیب خود و بازگشت مهدی ترابی امیدوار به کسب 

امتیازات بیشتر و تکرار قهرمانی کند.
9 امتیاز مهمی که پرسپولیس باید در سه بازی مانده خود 

در دور رفت کسب کند و هواداران خود را امیدوار به تحقق 
رؤیای پنج قهرمانی متوالی در فوتبال باشگاهی ایران کند در 
غیر این صورت بعید نیست یحیی و بازیکنانش در پایان 
لیگ برتر، امتیازات برباد رفته خود در دور رفت را با حسرت 

مرور کنند و شنل قهرمانی را بر تن رقیبان خود ببینند.
سه بازی باقیمانده پرسپولیس به شرح زیر است:

 پرسپولیس - مس رفسنجان؛ 23 بهمن ماهس
پرسپولیس - پیکان؛ 2۶ بهمن ماهس
 گل گهر سیرجان - پرسپولیس؛ اول اسفندماهس

در سال های اخیر موارد عجیب و غریبی در قراردادهای 
بازیکنان دیده شده است، مثل درخواست دریافت پاداش 
بابت تشویق تماشاگران، پاداش برای الغر بودن، یا حتی قید 
شدن تعداد میهمانی های که در طول هفته برگزار خواهند 

کرد!
تیم ها نیز به نوبه خود، سعی می کنند که با آوردن شروطی 
در قراردادها خود را در برابر احتمال رخ دادن دوپینگ بیمه 
کنند. به عنوان مثال بندهایی این نکات را برای ورزشکاران 
ممنوع می کند: استفاده از داروهــا بــدون اطــالع باشگاه، 
شرکت در فعالیت های خطرناکی مثل موتورسواری، اسکی، 

مشت زنی، دوچرخه سواری و... و حتی سفر به فضا!

شرط نیمار#
بر اساس گزارش شبکه فرانس 2، نیمار در سال 2018 بابت 
تشویق تماشاگران در انتهای مسابقه، طلب 375 هزار یورو 
را کرده است. البته نیمار این موضوع را تکذیب کرد. تیاگو 
سیلوا، هم تیمی سابق او در PSG نیز به همین دلیل 33هزار 

یورو در جیب گذاشت.
وقتی این موضوع فاش شد، PSG عنوان کرد این بازیکنان 
پاداش ها  این  قـــرارداد خود داشتند،  را در  چنین شرطی 
داوران  با  بازیکنان  که  می شد  مواقعی  شامل  همچنین 
خوب رفتار می کردند، وقت شناس بودند و یا اینکه درگیر 

شرط بندی نمی شدند.

نپوشیدن کفشی با استوک قرمز#
فوتبال لیک افشا کرده بود که رافائل فان درفارت در 14 ماه 
حضورش در رئــال بتیس بیش از 114 هــزار یــورو پــاداش 
دریافت کرد، فقط به خاطر اینکه رنگ استوک هایش قرمز 

نباشد. این موضوع به دلیل رقابت بتیس و سویا به عنوان 
تیم های همشهری بود.

سواحل اختصاصی#
الوتزی پاری سن ژرمن را به مقصد فوتبال چین ترک کرد. در 
قرارداد او عالوه بر شرط دریافت دقیقه ای 55 یورو، همچنین 

درخواست کرده بود دو خانه مبله، دو خودرو شخصی، یک 
آشپز و یک راننده شخصی داشته باشد.

همچنین جروینهو وقتی برای بازی به چین رفته بود، از 
باشگاه درخواست کرده بود که یک ساحل اختصاصی، 
ــرای زنــدگــی خـــانـــواده اش، یک  ــزرگ بـ یــک عــمــارت بـ
برای هر وقت که  بلیت هواپیما  و همچنین  هلیکوپتر 

هوس دیدار از کشورش را می کرد، برای او فراهم کنند.

پاداش برای اخراج نشدن#
که  بود  کــرده  قید  بالوتلی  با  قــرارداد خود  در  لیورپول 
یک میلیون پوند بیشتر به او پرداخت خواهد کرد اگر 
بیش از سه بار به دلیل رفتار غیر ورزشی از زمین بازی 

اخراج نشود.
همچنین فیرمینیو شرطی در قرارداد خود دارد که طبق آن 
می تواند در قبال 98 میلیون پوند لیورپول را ترک کند، به 

شرط اینکه به آرسنال نپیوندد!

هر فصل یک خانه تازه ساز#
پاداش های  جز  و  بود  نو  خانه های  عاشق  رینا  جوزپه 
نقدی، در قرارداد خود با آرمینیا بیله فلد بندی داشت 
او  ــرای  ب یــک خانه جدید  باید  هــر فصل  آن  کــه طبق 
متراژ  که  بود  این  داشــت  او  که  می ساختند! مشکلی 
خانه را ذکر نکرده بود و باشگاه هم هر فصل خانه هایی 

لگویی برای او می ساخت.

جت شخصی#
مارادونا در زمان حضور در امارات یک جت شخصی داشت 
ــدار خــانــواده اش را می کرد، او را به  که هر زمــان هــوس دی

آرژانتین می برد.

سفر به فضا ممنوع#
باشگاه ساندرلند استفن شوارتز را در یکی از بندهای قرارداد 
از سفر به فضا منع کرده بود، چرا که این بازیکن پیشتر از 

عالقه اش به سفر به فضا صحبت کرده بود.

»ورزش سالمتی است ، و سالمتی زندگی است . ورزش 
را متوقف نکنید. ورزش را روزمــره انجام دهید ، سالم و 
گابریل  که  است  ای  جمله  این  کنید«.  زندگی  سالمت 
آرژانتینی و سابق پرسپولیس همراه  کالدرون ، سرمربی 
با فیلم کوتاهی از خودش در حال بدنسازی منتشر کرده 
است. کالدرون در زمانی که در پرسپولیس هم بود با این 
سن و سال پا به پای مردانش تمرین می کرد و از آمادگی 

باالی بدنی برخوردار بود. او زمنیه ساز پوکر سرخ ها بود.

مدیر رسانه ای باشگاه شهر خودرو نوشت: در صورتی که باشگاه 
پرسپولیس بدهی اش برای به خدمت گیری یحیی گل محمدی را 

پرداخت نکند، مجبور به شکایت به AFC خواهیم بود.
به  بــرای  پرسپولیس  قبل  ســال  فصل  نیم  در  اســت  گفتنی 
خدمت گرفتن گل محمدی به باشگاه شهرخودرو چک داد که 
این چک هنوز پاس نشده است. در شرایطی که این باشگاه در 
منگنه مالی قرار گرفته برای وصول این چک دست به تهدید 

زده است.

مدیر رسانه ای شهر خودروگابریل کالدرون
»اگر  گفت:  کریمی  علی  انتقادهای  به  واکنش  در  کفاشیان 
بگویید درست است!  بگیرید هرچه  نتیجه  ما  توانستید مثل 
نظارت های الزم هم انجام می شود، ما هم هیچ مشکلی نداریم 
برسد«.حاال  اطالعات درســت  به  از خدا مان است که کسی  و 
فدراسیون  ســال   12« اســت  نوشته  اســتــوری جدید  در  کریمی 
دستتان بود فقط دو صعود؟ به جیب زدن حق پخش بازی های 
مقدماتی جام جهانی به کمک ترابیان. به کسان دیگر هم 12 
سال فرصت بدن و بزارن کارشون رو بکنن بهتر عمل می کنن«.

در نفت مسجد سلیمان خیلی خراب شده.  مالی  اوضــاع 
آن ها ظاهرا در تنگنای شدید مالی هستند و بازیکنان دیگر 

تحمل بدقولی های مسئوالن را ندارند. 
آن هـــا تــا ایــنــجــای کــار بــا تــمــام نــداری هــای شــان بــد نتیجه 
با هوادارانشان در دل کرده اند و  اما در استوری  نگرفته اند 
از شرایط سخت شان گفته اند.آن ها گفته اند با این شرایط 
خواسته اند  مسئوالن  از  و  باشند  داشته  تمرکز  نمی توانند 

فکری برای این شرایط کنند.

نفت مسجد سلیمانعلی کریمی

برباد رفته های اساسی برای یحیی

سهگانهمهمپرسپولیسبرایرفتنبهصدر

ضد  حمله

 اعضای کمیته انضباطی پرسپولیس
 مشخص شدند

باشگاه پرسپولیس اعضای کمیته انضباطی خود را معرفی کرد. 
به نقل از باشگاه پرسپولیس، اعضای کمیته انضباطی باشگاه 
پرسپولیس مشخص و معرفی شدند. بر این اساس، سید مجید 
پیشکسوت  جاسمیان  حمید  مــدیــره،  هیئت  رئیس  صــدری 
و کایپتان پیشین سرخپوشان ایران و مرتضی دریس مالئکه، 

اعضای کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس خواهند بود.

سرخ ها تا پایان سال مشکی می پوشند
و مهرداد  انصاریان  باشگاه پرسپولیس فوت علی  از  نقل  به 
را تلخ کرد.  ایــران  اتفاق بهت آوری بود که کام مــردم  میناوند 
دست  از  را  پرسپولیس  عزیز  پیشکسوت  دو  آنکه  از  بعد 
دادیم، تصمیم بر آن شد که پیراهن مشکی به تن کنیم. در 
دیدار مقابل ماشین سازی تبریز، بابت فوت مهرداد میناوند 
سیاه پوش بودیم و در دیدار برابر تراکتور تبریز، به خاطر علی 
انصاریان که داغ  دل مان را بیشتر کرد، مشکی پوش ماندیم. 
شکوری  ابراهیم  و  مدیرعامل  سمیعی  جعفر  تصمیم  طبق 
معاون اجرایی باشگاه، قرار است پرسپولیس به احترام عزیزان 

از دست رفته خود، تا پایان سال پیراهن مشکی به تن کند. 

 اعالم آمادگی سرخابی ها 
برای میزبانی لیگ قهرمانان آسیا

اعالم  قهرمانان  لیگ  از  میزبانی  بــرای  پایتخت  سرخابی های 
آمادگی کردند. به گزارش سرویس ورزش با اعالم احمد مددی، 
باشگاه استقالل در نامه ای به فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، برای میزبانی از بازی های گروه سوم رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا اعالم آمادگی کرد. همچنین امیرعلی حسینی، 
مدیر روابــط بین الملل باشگاه پرسپولیس اعالم کرد: با توجه 
به پیگیری های مدیریت باشگاه و بررسی های صورت گرفته در 
با نحوه انجام پروتکل ها و استانداردهای کنفدراسیون  ارتباط 
گــروهــی لیگ  رقــابــت هــای مرحله  بــرگــزاری  بــرای  فوتبال آسیا 
قهرمانان، باشگاه پرسپولیس درخواست میزبانی بازی های گروه 

پنجم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 2021 را ارسال کرد.

طارمی دومین لژیونر برتر هفته آسیا شد
نظرسنجی  نتیجه  ــروز  دی آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سایت 
بهترین لژیونر هفته قاره کهن را اعالم کرد که در نهایت مهدی 
طارمی با کسب 29 درصد آرا با فاصله کم در رده دوم بهترین ها 
قرار گرفت. در این نظرسنجی محمد المواس بازیکن سوری با 
کسب 30 درصد در رده اول قرار گرفت. سعید عزت اللهی و 
علی قلی زاده دیگر لژیونرهای ایرانی در این نظرسنجی بودند که 

به ترتیب 5 و یک درصد آرا را کسب کردند.

مصاف تیم ملی فوتسال با برزیل و ژاپن
رئیس کمیته فوتسال گفت: با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا تیم 
ملی فوتسال از فروردین ماه سال جاری بازی دوستانه برگزار خواهد 
کرد. داوود پرهیزکار در گفت وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت تیم 
ملی و بازی های تدارکاتی این تیم اظهار کرد: شرایط تیم ملی خوب 
است و هفته گذشته آخرین اردوی خود را در سال 99 برگزار کرد. 
اگر شرایط ویروس کرونا مجدداً مشکالتی به وجود نیاورد قرار است 
تیم ملی در فروردین دو بازی با تیم ملی ژاپن داشته باشد و همچنین 
در خرداد با کویت و تایلند و قبل از بازی های جام جهانی باردیگر در 
تورنمنتی که قرار است با حضور 6 تیم مطرح جهان در تایلند برگزار 
شود شرکت کنیم. البته مکاتباتی با برزیل داشتیم و به احتمال زیاد 

بازی با تیم ملی این کشور هم خواهیم داشت.

بوژیدار دوباره به دروازه پرسپولیس رسید
پرتعداد خود،  ادامــه مسیر دریافت کارت های  حامد لک در 
این روند را در پرسپولیس هم دنبال کرده و در جدال با تراکتور 
چهارمین کارت فصل خود را دریافت کرد تا از بازی بعدی این 
تیم محروم شود. به گزارش خبرنگار ایلنا رادوشوویچ دروازه بان 
کروات پرسپولیس نخستین بازی خود در این فصل را احتماالً 
برابر مس رفسنجان به انجام خواهد رساند. او در فصل گذشته 
و بعد از جدایی بیرانوند در هفته های پایانی فرصت حضور 
فیکس در ترکیب را بدست آورده بود اما عملکرد متزلزل او 
باعث شد با جذب حامد لک بار دیگر به نیمکت تبعید شود.

مرادمند به سپاهان می رسد
مدافع استقالل مشکلی برای همراهی استقالل در دیدار مقابل 
سپاهان نخواهد داشت. به گزارش ایلنا، محمد حسین مرادمند 
مدافع استقالل مشکلی برای همراهی استقالل در دیدار مقابل 
دیدگی  آسیب  دلیل  بــه  مرادمند  داشـــت.  نخواهد  سپاهان 
نتوانست در دو دیدار اخیر تیمش را همراهی کند اما با انجام 

تمرینات اختصاصی و تالش پزشکان مشکلش حل شد.

رضایی از هدایت ذوب آهن برکنار شد
هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن دیروز تشکیل جلسه داد و در 
پایان اعضای آن تصمیم به پایان همکاری با رحمان رضایی 
گرفتند. در متن منتشر شده از سوی باشگاه ذوب آهن اینطور 
در مورد دلیل برکناری رحمان رضایی آورده شده است:» نظر 
به عدم تحقق اهداف تعیین شده در متن قرارداد در خصوص 
نتایج  و عدم حصول  امتیاز در 5 مسابقه  کسب حداقل 11 
مدنظر، هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان پس از بررسی 
تمام موارد وبا توجه به نارضایتی هواداران ذوب آهن تصمیم 
گرفت.هنوز  رضایی  رحمان  اقــای  جناب  با  همکاری  قطع  به 
سرمربی جدید ذوب آهن اصفهان تعیین نشده، اما پس از 
بررسی گزینه های مدنظر سرمربی جدید تیم ذوب آهن  به 

زودی اعالم خواهد شد.«

منهای فوتبال

هفته بیست و دوم اللیگا اسپانیا

اتلتیکومادرید - سلتاویگو
    دوشنبه 20 بهمن - 23:30 از شبکه ورزش

جام حذفی ایتالیا

یوونتوس - اینتر
 سه شنبه 22 بهمن -  23:15 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

امید نوروزی باالخره از دبیر حکم گرفت
رئیس فدراسیون کشتی امید نوروزی را به عنوان مشاور عالی 

خود منصوب کرد.
امید نــوروزی، یکی از طالیی های تیم کشتی فرنگی ایران در 
المپیک لندن که پیش از انتخابات فدراسیون کشتی و بعد 
از آن از حامیان علیرضا دبیر بوده، پس از گذشت بیش از 
یک سال و نیم از عمر ریاست دبیر باالخره از او حکم گرفت.

امید نوروزی که پیش از این بارها در مصاحبه هایش گفته بود تا 
زمانی که نتواند کمکی به کشتی کند، سمتی را قبول نمی کند، 

حاال به صورت رسمی وارد فدراسیون کشتی شده است. 
به گزارش ورزش سه، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در 
حکمی امید نوروزی قهرمان کشتی فرنگی المپیک و جهان 
را به عنوان مشاور عالی خود در امور کشتی فرنگی منصوب 
کرد. نوروزی که از شاگردان محمد بنا بود، چندی پیش بر سر 
مسئله دعوت نشدن عبدولی به اردوی تیم ملی علیه سرمربی 
تیم ملی کشتی فرنگی موضع گرفت و حاال باید دید دبیر چه 

برنامه ای برای هماهنگ کردن بنا و نوروزی دارد.

برگزاری مسابقات آزمایشی 
دوچرخه سواری المپیک

مسابقات  بــرگــزاری  ــان  زم دوچــرخــه ســواری  جهانی  اتحادیه 
آزمایشی المپیک را اعالم کرد.

تاریخ  بین المللی دوچرخه سواری  اتحادیه  فارس،  گزارش  به 
برگزاری مسابقات آزمایشی BMX و مسابقات دوچرخه سواری 
براساس  کــرد.  تأیید  توکیو  المپیک  بازی های  بــرای  را  پیست 
اعالم فدراسیون جهانی دوچرخه سواری مسابقات BMX قرار 
است روزهــای 24 و 25 آوریــل )4 و 5 اردیبهشت( در پارک 

ورزشی آرایکه برگزار شود. 

 قهرمانی سریع ترین دختر ایران 
در صربستان

اردوی  رقابت خــود در  ایــران در سومین  ــورددار دو 60 متر  رکـ
آماده سازی صربستان قهرمان شد.

به گــزارش ورزش سه، فرزانه فصیحی دونــده دوهــای سرعت 
بــرای برپایی اردوی آمــاده ســازی به منظور شرکت  ــران که  ای
کشور  در  توکیو  المپیک  بــازی هــای  گزینشی  رقابت های  در 
صربستان به سر می برد، با شرکت در رقابت های دو و میدانی 
قهرمانی داخل سالن این کشور، در ماده 60 متر با حد نصاب 

7.31 ثانیه موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

 8 تکواندوکار در اردوی
تیم ملی بانوان باقی ماندند

رقابت های انتخابی درون اردویی تیم ملی تکواندو بانوان در 
فدراسیون تکواندو برگزار و پس از بررسی های صورت گرفته از 

سوی کادرفنی، هشت هوگوپوش در اردو باقی ماندند.
به گزارش از فارس، رقابت های انتخابی درون اردویی تیم  ملی 
تکواندو بانوان شنبه )18 بهمن ماه( با حضور 14 تکواندوکار 
در فدراسیون تکواندو برگزار و پس از بررسی های صورت گرفته 
از سوی کادرفنی، هشت هوگوپوش در اردوی تیم ملی باقی 
ماندند. با اعالم سازمان تیم های ملی، مهال مؤمن زاده، غزل 
ملیکا  جــوادی،  پریسا  اساسه،  کوثر  کیانی،  ناهید  سلطانی، 
موفق شدند  پوراسماعیل  زهرا  و  نژاد  ولی  یلدا  میرحسینی، 
جواز ادامه حضور در اردو را کسب کنند.هدایت این نفرات 
برعهده مهرو کمرانی به عنوان سرمربی و فاطمه صفرپور و 

ریحانه فوالدی به عنوان مربیان است.

حدادی در راه اردوی دو ماهه آمریکا
نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک لندن برای برگزاری اردو 

آماده سازی راهی آمریکا می شود.
به گــزارش ورزش سه، احسان حــدادی رکــورددار مــاده پرتاب 
دیسک آسیا و نایب قهرمان المپیک لندن که مدتی قبل اردو 
آماده سازی خود را برای حضور در المپیک توکیو در کیش آغاز 
کرده بود، سه شنبه جهت ادامه روند آماده سازی راهی کشور 
اردو آمــاده سازی احسان  از  آمریکا خواهد شد. این مرحله 
حدادی تا بعد از تعطیالت عید نوروز)سال 1400( ادامه خواهد 
داشت و وی زیر نظر مک ویلکینز در کمپ تمرینی چلوویستا 

تمرینات خود را ادامه خواهد داد. 

مصدومیت لژیونر هندبال
با  ــران  ایـ هندبال  پــوش  ملی  و  لژیونر  بازیکن  ــژاد،  ــوروزی نـ نـ
میادین  از  ماه  باید 6  کم  کتف دست  ناحیه  از  مصدومیت 
نژاد  نــوروزی  پویا  گــزارش ورزش ســه   به  باشد.  هندبال دور 
بازیکن لژیونر و ملی پوش هندبال ایران که در بوندسلیگا آلمان 
و در تیم کوبورگ مشغول بازی کردن است با مصدومیت از 

ناحیه کتف 6 ماه خانه نشین شد.

شی
رز

ر و
خب

س: 
عک

عجیب ترین بندهای قرارداد در تاریخ فوتبال

ازممنوعیتسفربهفضاتاخریدجتشخصی
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سیما و سینماسیما و سینما

گزارش

 نگاهی به حواشی جایزه بهترین فیلم
 از نگاه تماشاگران

یک سیمرغ و چهل ماجرا !

یکی از مهم ترین سیمرغ های اهدایی در آیین اختتامیه هر دوره 
از جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
شده  جــمــع آوری  مردمی  آرای  به  مستند  که  سیمرغی  اســت. 
از سوی  امتیاز  به فیلمی که حائز بیشترین  در طول جشنواره 
است،  شده  جشنواره  مردمی  سینماهای  در  حاضر  مخاطبان 

اهدا می شود.
بهترین  سیمرغ  فــجــر،  فیلم  جــشــنــواره  ســیــمــرغ هــای  بین  در 
است.  بوده  از حاشیه سازترین ها  یکی  تماشاگران  نگاه  از  فیلم 
و  آرا  این  بودن  و غلط  بر سر درست  حاشیه هایی که همیشه 

همچنین امکان تقلب در آن به وجود می آمد. 
در سال های گذشته خانه سینما متولی جمع آوری آرای مردمی 
و اعالم برنده نهایی در روز آخر بود. در مسیر برگزاری جشنواره 
فیلم ها مدعی  از  یکی  عوامل  یا  که خبرگزاری ها  پیش می آمد 
که  بــود  سال هایی  حتی  و  شــده انــد  دستکاری  آرا  کــه  می شد 
تهیه کنندگان  از  بعضی  که  می شدند  مدعی  فیلم ها  سازندگان 
برای دستیابی به آرای مردمی بلیت خریده و تماشاگر قالبی به 
سالن می آورند. این حاشیه ها به رسانه ها هم کشیده می شود و 
به این دلیل که طبق روال جشنواره فیلم فجر هر صاحب فیلمی 
دارای تعداد بلیت  های مشخص از هر سانس بود و میهمانان 
عوامل نیز مانند هر تماشاگر دیگری حق انداختن رأیشان در هر 
کدام از صندوق های نظرسنجی را دارا بودند، این ابهام به وجود 
تعداد  با شیوه های مختلف  تهیه کنندگان می توانند  می آمد که 
میهمان بیشتری به سالن وارد کنند و به این شکل در نهایت 

مجموع آرای مثبت یک فیلم رشد  کند. 
امسال به دلیل نامعلوم نبودن سرنوشت اکران مردمی، سیمرغ 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران از همان ابتدا دچار حاشیه شد 
و تا چند روز مانده به آغاز اکران فیلم های جشنواره، مشخص 

نبود قرار است این سیمرغ برنده ای داشته باشد یا نه! 

ابهام ها در مورد آرای مردمی#
بار  ایــن  اکـــران مــردمــی در جشنواره ســی و نهم  از اعــالم  پــس 
شیوه متفاوت رأی گیری اما و اگرهای دیگری را به وجود آورد. 
تغییر فرایند رأی گیری از فیزیکی به مجازی ابهام هایی را برای 
تهیه کنندگان به وجود آورد. از ابتدا اعالم شد هر خریدار پس از 
ثبت بلیت خود، پیامکی حاوی یک کد برای مشارکت در آرای 
مردمی دریافت می کند و بر مبنای آن به ازای هر بلیت امکان 
می شود.  مهیا  تماشاگران  بــرای  »سمفا«  سامانه  در  دادن  رأی 
راستای  در  فرایند  این  تغییر  جشنواره  مسئوالن  اعــالم  بر  بنا 
اعتمادسازی و از بین بردن ابهام هایی بود که در خصوص آرای 

مردمی وجود داشت. 
تماشاگران  فیلم  بهترین  آرای   ،۳۹ فجر  در جشنواره  همچنین 
اخذ  تــهــران  در  جشنواره  مخاطبان  از  فقط  گذشته  بــرخــالف 
این  در  کشور  سراسر  در  جشنواره  مخاطبان  همه  و  نمی شود 
فرایند نقش دارند. اما با اعتراض تهیه کننده فیلم »ابلق«، دوباره 
آغاز  تماشاگران  نظر  از  فیلم  بهترین  سیمرغ  دربــاره  حاشیه ها 

شد. 
روز  جشنواره  عمومی  روابــط  تهیه کننده،  این  اعتراض  از  پس 
شنبه اعالم کرد: »با توجه به وصول گزارش هایی مبنی بر عدم 
مخاطبان  اطالع  به  مردمی«  »آرای  بخش  پیامک های  دریافت 
تعویض  با  می رساند  فجر  فیلم  نهمین جشنواره  و  گرامی سی 
برای  ماه  بهمن   ۱۸ شنبه  روز  در  پیامک،  ارسال کننده  شرکت 
تمام بینندگانی که در آرای مردمی شرکت نکرده اند )اعم از آنکه 
پیامک دریافت نکرده اند یا پاسخ نداده اند( دوباره پیامک ارسال 

می شود«. 
اما حاشیه ها درباره این سیمرغ همچنان ادامه دارد. روز گذشته 
جشنواره  پایان  تا  مردمی  آرای  بودن  مبهم  سینماپرس  سایت 
از نکات منفی جشنواره سی ونهم فجر دانست و اعالم کرد  را 
مردمی  آرای  در  مشارکت کنندگان  تعداد  صرفاً  تاکنون  اینکه 
فیلم ها اعالم شده است نه کیفیت این آمار، شائبه آمارسازی را 

می تواند به وجود بیاورد. 
نمی گرفت،  قــرار  آمارگیری  ایــن  راه  سر  بر  فنی  مشکالت  اگــر 
از  امسال  تماشاگران  نظر  از  فیلم  بهترین  بدون شک سیمرغ 
تمامی  که  دلیل  ایــن  به   . بــود  اعتناتر  قابل  پیشین  دوره هـــای 
در  مــشــارکــت  امــکــان  کــشــور  در ســراســر  مخاطبان جــشــنــواره 
رأی گیری را داشتند و صاحبان فیلم ها می توانستند این سیمرغ 
را نشان دهنده نظر تماشاگران سینمای ایران در سراسر کشور 
بدانند. از سویی دیگر به  دلیل برخط بودن سازوکار جمع آوری 
جلو  می تواند  راحتی  به  شــده  ثبت   آرای  دربــاره  شفافیت  آرا، 

ابهام ها پس از اعالم نتیجه نهایی را بگیرد.
اخذ  آرای مردمی  با »مجموع  آمار مرتبط  بر  بنا  و  اینجا  به  تا   
شده« )و نه امتیاز داده شده به فیلم ها از سوی مردم( سه فیلم 
را  رأی  تعداد  بیشترین  »بی  همه چیز«  و  »ابلق«  »شیشلیک«، 
جمع آوری  مرحله  در  دیــد  باید  و  داده انـــد  اختصاص  خــود  به 
امتیاز هم آیا همین سه فیلم صدرنشین جدول باقی می مانند 
و تهیه کننده کدام یک می تواند این سیمرغ مهم را با خود به 

خانه ببرد؟

نقد خرافات    چه شد که سراغ موضوع 
در»زاالوا« رفتید؟

بود که همیشه دوست داشتم  این فیلمی 
عالقه مند  مــوضــوعــش  بــه  و  بــســازم  را  آن 
ــری  ــن ژان ــی ــاً بـــه فــیــلــم هــای ب ــاسـ بـــــودم. اسـ
)هیبریدی( که تطبیق دو یا سه ژانر است، 
عالقه دارم  و فکر می کردم که این موضوع 
بهتری  فیلم  ــری،  ژانـ بین  سینمای  یــک  بــا 

می شود.

ــر وحشت    ــ فــیــلــم فــقــط در ژان ــن  ایـ ــر  اگـ
سوی  از  بیشتری  اقبال  با  می شد  ساخته 

مخاطب مواجه نمی شد؟
ــه. مــن هــیــچ وقـــت دوســــت نــداشــتــم که  نـ
ــرای اینکه  ــ ــر وحــشــت بـــســـازم ب ــ فــیــلــم ژان
سینما  قابلیت های  همه  از  نمی توانستم 
ــرگــذاری روی  ــی ــأث ــیــان مــوضــوع و ت ــرای ب ــ ب
کنم.  اســتــفــاده  مخاطب  حسی  ــه هــای  الی
است  مــن  خــود  عــالقــه  مسئله،  نخستین 
بسازم  وحشت  ــر  ژان فیلم  نمی خواهم  کــه 
ــر مستقل  ــر را بــه عــنــوان یــک ژان و ایــن ژان
تلفیق  بلکه  ندارم  دوست  فیلم سازی  برای 
این ژانر با ژانرهای دیگر همچون معمایی، 
گاهی  و  عاشقانه  ــره آور،  ــهـ دلـ ــز،  ــی اســرارآم

کمدی را برای فیلم سازی می پسندم.

بــیــن ژانـــری    ــد کــه  ــودن ب ــده ای معتقد  عــ
است،  زده  لطمه  کار  کلیت  به  فیلم  شدن 

چه پاسخی به آن ها دارید؟
عالقه  وحشت  ژانــر  فیلم  به  آن هــا  احتماالً 
فیلم های  ســلــیــقــه شــان  و  دارنــــد  بیشتری 
اینکه شاید تجربه های  یا  بین ژانری نیست 
سینمای  دربــــــاره  ــا  مـ ســیــنــمــای  در  کــمــی 
بین ژانری وجود دارد، اگر فیلم های بیشتری 
ــود، تــعــداد ایــن  ــوزه ســاخــتــه شــ ــن حــ در ایـ
فیلمی  مـــورد  در  مــی شــود.  بیشتر  فیلم ها 
طبیعتاً  اســت  کم  آن  مشابه  نمونه های  که 
واکــنــش هــای ضــد و نقیض خــواهــد بـــود و 
آیــنــده، شاهد فیلم های  اگــر در ســال هــای  
در  ماجرا  ایــن  باشیم،  بیشتری  ــری  ژان بین 
ــران جــا مــی افــتــد. اگـــر چــه من  ــ سینمای ای
عقیده ای ندارم که در این حوزه خط شکنی 
کرده ام و از اول هم نمی خواستم خط شکنی 
اســت. شبیه  فیلم، شبیه خــودم  ایــن  کنم. 
ــره،  ــ ــت کــه در زنــدگــی روزمـ آن چــیــزی اسـ
و  دوستان  بــرای  که  رویدادهایی  و  ماجرا ها 
از  بیش  »زاالوا«  می کنم.  تعریف  آشنایم 
هر چیزی شبیه دنیای من و عالیقم است 
و اســاســاً هــدفــم خــط شکنی نــبــوده است 
داشته  دوســتــش  کــه  ساختم  فیلمی  بلکه 
زیادی هستند که  فیلمسازان  باشند. قطعاً 
بهتر از من می توانند در سینمای بین ژانری 
ــضــاعــت ســیــنــمــای  ــی ب ــ فــعــالــیــت کــنــنــد ول
و  زمینه  ایــن  در  ریسک پذیری  ــرای  ب ایـــران 
است.  کم  فیلم ها  ایــن  روی  سرمایه گذاری 
ــذاران مــی تــرســنــد روی  ــه گ ــای در واقـــع ســرم
نشده،  دیده  آن  قبلی  نمونه های  که  فیلمی 
این  »زاالوا«  امیدواریم  کنند.  سرمایه گذاری 
فیلمسازان  که  باشد  داشته  را  تأثیرگذاری 
بتوانند  ژانـــری  بین  سینمای  بــه  عالقه مند 
ــن فیلم،  بــا تــوجــه بــه مــوفــقــیــت نــســبــی ایـ
بــرونــد. خوشبختانه  ســراغ ســرمــایــه گــذاران 

فیلم  جــشــنــواره  در  »زاالوا«  اکـــران  از  پــس 
مخاطب  از  خوبی  بسیار  بازخوردهای  فجر 
بــنــابــرایــن  گــرفــتــم،  و ســالیــق مختلف  ــام  عـ
اطمینان  با  فیلمسازان  دیگر  می کنم  فکر 
و  شوند  حــوزه  ایــن  وارد  می توانند  بیشتری 

سرمایه گذار جذب کنند.

شما زاده کردستان هستید و این اقلیم   
البته  و  بــســیــار جـــذاب  فــیــلــم ســازی  بـــرای 
این  در  فیلم سازی  تجربه  از  است،  سخت 

اقلیم برایمان بگویید.
کار  اقلیم ها،  تمام  در  ساختن  فیلم  اساساً 
اقلیم  به  جدی  توجه  اینکه  است.  سختی 
بلوچستان  و  سیستان  اقلیم  یا  کردستان 
نگاه  یک  که  اســت  دلیل  ایــن  به  می شود 
مرکزگرایی وجود دارد و فکر می کنیم اصل 
و  تهران  در  بایستی  را  فیلم  که  اســت  ایــن 
شهرها،  بقیه  و  بــســازیــم  بـــزرگ  شــهــرهــای 
مــنــظــری  از  ــه  کـ حـــالـــی  در  ــرع هــســتــنــد  ــ ف
دیــگــر، خــود تــهــران هــم یــک اقلیم اســت. 
ــوار اســت  فیلم ســاخــتــن در هــمــه جــا دشــ
اما  اســت  کــار سختی  فیلم،  چــون ساخت 
راحت تر  من  برای  کردستان  در  فیلم سازی 

ــرد بــســیــار هــنــردوســت  ــ ــود، مـــردمـــان ک ــ بـ
به  ــد  را دوســت دارن کــار گروهی  و  هستند 
همین دلیل امکان خوبی به من داد که از 

همکاری همشهریانم استفاده کنم. 
ــان  زب ــه  ب را  فــیــلــم هــایــم  دارم  مــن دوســـت 
بعدی ام  فیلم  سرمایه  اگــر  بــســازم.  کــردی 
ــا وجــــود دشـــواری هـــایـــی که  ــود، ب مــهــیــا شــ
سرمایه  جــذب  در  »زاالوا«  ســاخــت  بـــرای 
امیدوارم در فیلم بعدی ام  و  متحمل شدم 
فیلم  که  دارم  نشوم، دوســت  مواجه  آن  با 
بعدی ام را هم به زبــان کــردی و در فضای 

کردستان بسازم. 

فیلم بعدیتان هم در فضای فیلم اولتان   
و بین ژانری خواهد بود؟

بگیرم.  قطعی  تصمیم  نمی توانم  حــاال  از 
فیلم  شاید  نکند،  تغییری  شخصیتم  اگــر 
ایده ها  یکسری  باشد.  ژانــری  بین  بعدی ام 
به  فیلم  ببینم که  تا  کنم  آغــاز  باید  و  دارم 

چه سمتی پیش می رود. 

ادامه مسیر    به  میزان فروش در گیشه 
فیلم سازی شما کمک زیادی می کند چون 

بــه مــیــزان فــروش فیلم  نگاه ســرمــایــه گــذار 
فــروش  ــه  ب چــقــدر  اســـت،  فیلمساز  قبلی 

»زاالوا« در گیشه امیدوارید؟
 به نظرم جشنواره فیلم فجر، نمونه خوبی 
گیشه  در  »زاالوا«  بدهد  نشان  کــه  اســت 
فیلم  نمایش  وقتی  نــه.  یــا  مــی شــود  موفق 
اول جشنواره  روزهــای  در  کردیم  شــروع  را 
ــود.  ب نــشــان  و  ــام  ــی ن ب فیلم  یــک  »زاالوا« 
که  فیلم هایی  داشتند  تمایل  مردم  طبیعتاً 
بازیگران معروف دارند برای تماشا انتخاب 
ــگــران  ــازی ــار پــنــج فــیــلــمــی کـــه ب کــنــنــد. چــه
شناخته شده داشتند توجه مردم را جلب 
کردند، چند روز طول کشید که آن فیلم ها 
دیگر  فیلم های  به  نوبت  بعد  و  ببینند  را 
بودند  دیــده  را  »زاالوا«  که  عــده ای  رسید. 
بــود، دربــاره آن  آمــده  از فیلم خوششان  و 
موجب  همین  و  می شنیدند  و  می گفتند 
فیلم شوند چون  این  مــردم جذب  شد که 
این  نداشتیم.  فیلم  بـــرای  قــوی  تبلیغات 
دارد  حرفه ای  و  یک  درجــه  بازیگران  فیلم 

ولی شهرت زیادی ندارند. 
مثبتی  نظرهای  و  نقد  اکــران،  از چند  پس 
استقبال  بــه  کــه  شــد  منتشر  فیلم  ــاره  دربـ

ــای  روزهـ در  کــه  اکــنــون  ــرد.  کـ آن کمک  از 
ظرفیت  تمام  داریــم،  قــرار  جشنواره  پایانی 
هستند.  تکمیل  »زاالوا«  اکــران  سالن های 
به نظرم فیلم هایی همچون زاالوا در فرایند 
روی  طوالنی مدت  در  اگــر  سینمایی  اکــران 
ــرده بــمــانــنــد، مــخــاطــب را بــه خـــود جلب  پـ
می کنند چون مردم پس از دیدن فیلم هایی 
با تبلیغات خوب و بازیگران شناخته شده، 
و  مــی آیــنــد  زاالوا  هــمــچــون  فیلمی  ــراغ  ســ
احتمال می دهم که فروش خوبی در گیشه 

داشته باشد. 
مهم ایــن اســت که چه روشــی بــرای اکــران 
را  مخاطبانش  بتواند  فیلم  تا  شــود  چیده 

پیدا کند. 

این فیلم    بازیگران  از  را  بازی های خوبی 
زبــان هم  اینکه  به  توجه  با  و  بودیم  شاهد 
کـــردی بــود امــا از پــس ایــن زبـــان و لهجه 

برآمدند. 
همین طور است. عالوه بر نوید پورفرج که 
هم  زین العابدین  هــدی  درخشید،  خــوش 
بازی بسیار درخشانی داشت که زیر دیگر 
منتقدان  از ســوی  او  بــازی  فیلم،  الیــه هــای 
همچون  فیلم  دیگر  جنبه های  نشد.  دیده 
سینمای  بــه  زدن  تنه  و  بـــودن  ــری  ژانـ بین 
ــانــه ســبــب شــد که  وحــشــت و مــاجــراجــوی
نشود  دیده  زین العابدین  بازی خوب هدی 
ــردی را خــوب  ــ ــان ک ــ ــون هــم لــهــجــه و زب چـ
ادا کــرد و هــم نقش دخــتــری روســتــایــی را 
داشت که تحصیل کرده است و در تعداد 
می بود  تأثیرگذار  باید  فیلم  کم  صحنه های 
باید کاری  یا در سکانس های عاطفی فیلم 
به  را  عاطفی  و  احساسی  ــار  ب کــه  مــی کــرد 
را  کارها  این  تنه  یک  او  کند،  منتقل  فیلم 
بسیار  فیلم  بازیگران  همه  نظرم  به  کــرد. 

خوب ایفای نقش کردند.

در    ســیــمــرغ  گــرفــتــن  ــه  ب امــیــد  فیلمتان 
بخش های مختلف را دارد؟

ما تالش کردیم در همه بخش ها، استاندارد 
باشیم و از بهترین های سینمای ایران بهره 
اول  فیلم  یک  ظاهر  به  فیلم  این  گرفتیم. 
در  ــران  ای سینمای  بهترین های  ولــی  اســت 
ــد.  تــمــام بــخــش هــا کــنــار هــم جــمــع شــده ان
خالق  ایــده پــردازانــه،  بسیار  فیلم  گریم های 
و دشوار بود که روزی 50 نفر گریم سنگین 
می شدند، هیچ کدام از زاالوایی ها، چهره و 

لباسشان این طوری نیست. 
و  دادیــم  تغییر  را  از روستا  بخش عمده ای 
لباس،  و  صحنه  ــروه  گ شــد.  ساخته  ــور  دک
از  ــادی  ــ زی تــعــداد  داشــتــنــد.  کـــار سنگینی 
است  شمسی   50 دهه  به  مربوط  لباس ها 
انتخاب های  دوخــتــه شـــده،  و  طــراحــی  کــه 
ــرای گــریــم، طــراحــی لــبــاس و  پــیــچــیــده ای بـ

صحنه داشتیم. 
دشواری  بسیار  کار  ژانری  بین  فیلم برداری 
مــیــزان شــود که  باید  اســت و فیلم طــوری 
مــا در همه  نیفتد.  ژانـــر خــاصــی  بــه ورطـــه 
کــار  اول  فــیــلــم  یــک  از  بیشتر  بــخــش هــا، 
کردیم و از تجربه همه آدم های درجه یک 
امیدواریم  کردیم.  استفاده  ایــران  سینمای 

که زحماتشان دیده شود.

فهرست نهایی نامزدهای سودای سیمرغ در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر اعالم شد 

»یدو« نامزد 13 سیمرغ شد
سیدمحمد مهدی طباطبایی نژاد دبیر سی و نهمین جشنواره 
فیلم فجر فهرست نهایی نامزدهای بخش های مختلف این 
رویداد را اعالم کرد.به گزارش قدس نشست اعالم نامزدهای 
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر با حضور سید محمدمهدی 
طباطبایی نژاد دبیر و مسعود نجفی مدیر روابط عمومی این 

رویداد شامگاه ۱۹ بهمن ماه در برج میالد برگزار شد.
به گفته نجفی آیین اختتامیه این دوره از جشنواره روز ۲۲ 
بهمن ساعت ۱۸ برگزار می شود. این برنامه به صورت زنده و 
به طریقی که نشست ها در این چند روز پخش شدند، پخش 
می شود. این مراسم محدود خواهد بود و برگزیدگان و نامزدها 

در سالن حضور خواهند داشت.
نــامــزدهــای  ــه  ــ ادام در  طــبــاطــبــایــی نــژاد  سیدمحمدمهدی 

بخش های مختلف سودای سیمرغ را اعالم کرد.
نامزدهای سی و نهمین جشنواره فیلم فجر به شرح زیر است:
 نامزدهای بهترین جلوه های بصری: ۱- محمد برادران برای 
فیلم منصور /۲- جواد مطوری برای فیلم بی همه چیز/ ۳- 

فرید ناظرفصیحی برای فیلم ابلق
 نامزدهای بهترین جلوه های ویژه میدانی: ۱- آرش آقابیگ 
برای فیلم روشن/ ۲- ایمان کرمیان برای فیلم تک تیرانداز 

/۳- ایمان کرمیان برای فیلم یدو
ــن چــــــــهــــــــره پــــــــردازی:  ــ ــریـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ  نــــــــامــــــــزدهــــــــای بـ
ابــــلــــق/ ــم  ــ ــل ــ ــی ــ ف بـــــــــــرای  امــــــــــیــــــــــدواری  ایــــــمــــــان   -۱ 

۲- شهرام خلج برای فیلم شیشلیک /۳- رکسانا صفوی برای 
فیلم ستاره بازی /۴- عباس عباسی برای فیلم یدو

 نامزدهای بهترین طراحی لباس: ۱- بهزاد جعفری طادی و 
محمدحسین کرمی برای فیلم شیشلیک /۲- بهزاد جعفری 
طادی برای فیلم مصلحت /۳- مارال جیرانی برای فیلم بی 

همه چیز /۴- محمدحسین کرمی برای فیلم زاالوا
جعفری  بهزاد   -۱ صحنه:  طراحی  بهترین  نامزدهای   
طادی برای فیلم مصلحت/ ۲- سهیل دانش اشراقی برای 
آبـــادان و روشــن /۳- محمدرضا  ــاری  فیلم های روزی روزگـ

شجاعی برای فیلم ابلق /۴- آیدین ظریف برای فیلم یدو 
/5- امیرحسین قدسی برای فیلم بی همه چیز

 نامزدهای بهترین صدابردار: ۱- طاهر پیشوایی برای فیلم 
ابلق/ ۲- رشید دانشمند برای فیلم های زاالوا و یدو /۳- هادی 
ساعد محکم برای فیلم شیشلیک/ ۴- شهرام متولی باشی 
برای فیلم تک تیرانداز/ 5- امین میرشکاری برای فیلم بی 

همه چیز
 نامزدهای بهترین صداگذار: ۱- حسین ابوالصدق برای فیلم 
 تک تیرانداز / ۲- بهمن بنی اردالن برای فیلم روزی روزگاری آبادان/

 ۳- علیرضا علویان برای فیلم بی همه چیز /۴- امیرحسین 
قاسمی برای فیلم زاالوا /5- امیرحسین قاسمی برای فیلم 

خط فرضی/ ۶- امیرحسین قاسمی برای فیلم یدو
 نامزدهای بهترین موسیقی متن: ۱- پیام آزادی برای فیلم 
رمانتیسم عماد و طوبا/ ۲- بامداد افشار برای فیلم یدو /۳- 
علیرضا افکاری برای فیلم تی تی /۴- حامد ثابت برای فیلم بی 

همه چیز /5- فردین خلعتبری برای فیلم مصلحت
 نامزدهای بهترین تدوین: ۱- عماد خدابخش برای فیلم 

بی همه چیز/ ۲- عماد خدابخش برای فیلم گیج گاه /۳- 
بــرای فیلم مصلحت/ ۴- میثم موالیی  سیاوش کردجان 

برای فیلم یدو
رسولی  محمد   -۱ فــیــلــم بــرداری:  بهترین  نــامــزدهــای   
روزی  فیلم  بـــرای  سالمی  مسعود   -۲ زاالوا/  فیلم  بـــرای 
ــاری آبـــادان /۳- فــرشــاد محمدی بــرای فیلم تی تی/  ــ روزگ
ــدو/ ــلــم هــای روشـــــن و یـ ــی  ۴- مــرتــضــی نــجــفــی بـــــرای ف

 5- مرتضی هدایی برای فیلم بی همه چیز
 نـــامـــزدهـــای بــهــتــریــن نــقــش مــکــمــل مــــرد: ۱- عــرفــان 
ــان/ ۲- پـــژمـــان جمشیدی  ــامـ بــــرای فــیــلــم مـ ابــراهــیــمــی 
بـــرای  رحــیــمــی ســام  پـــوریـــا   -۳/ فــیــلــم شیشلیک  بــــرای 
مصلحت/ فیلم  بـــرای  رهــبــانــی  وحــیــد   -۴/ زاالوا   فیلم 

5- پدرام شریفی برای فیلم بی همه چیز
 نامزدهای بهترین نقش مکمل زن: ۱- آزیتا حاجیان برای 
فیلم خط فرضی /۲- الهام شفیعی برای فیلم روزی روزگاری 
آبادان /۳- گالره عباسی برای فیلم ابلق /۴- گیتی معینی 

برای فیلم ابلق

پــرویــز   -۱ ــرد:  ــ ــ م اول  نــقــش  ــهــتــریــن  ب نـــامـــزدهـــای   
پــرســتــویــی بـــرای فیلم بــی هــمــه چــیــز /۲- نــویــد پــورفــرج 
روزی  فیلم  بـــرای  تنابنده  محسن   -۳/ زاالوا  فیلم  بـــرای 
ــرای فیلم یـــدو / ــاری آبــــادان /۴- مــیــالد صــویــلــوی بـ ــ  روزگـ
5- رضا عطاران برای فیلم روشن /۶- امیر نوروزی برای فیلم مامان
 نامزدهای بهترین نقش اول زن: ۱- رویا افشار برای فیلم 
مامان /۲- ستاره پسیانی برای فیلم یدو /۳- الناز حبیبی 
برای فیلم رمانتیسم عماد و طوبا/ ۴- ملیسا ذاکری برای فیلم 
ستاره بازی / 5- الناز شاکردوست برای فیلم ابلق /۶- نازنین 

فراهانی برای فیلم مصلحت
آیدا  امــیــری،  ارســـالن   -۱ فیلم نامه:  بهترین  نامزدهای   
پناهنده، تهمینه بهرام برای فیلم زاالوا /۲- آرش انیسی برای 
فیلم مامان /۳- آیدا پناهنده، ارسالن امیری برای فیلم تی تی

 نامزدهای بهترین فیلم نامه اقتباسی: ۱- حمیدرضا آذرنگ 
برای فیلم روزی روزگــاری آبــادان/ ۲- مهدی جعفری، مهین 
عباس زاده برای فیلم یدو/ ۳- محسن قرایی، محمد داوودی 

برای فیلم بی همه چیز
نامزدهای بهترین کارگردانی: ۱- نرگس آبیار برای فیلم ابلق/ 
۲- ارسالن امیری برای فیلم زاالوا /۳- مهدی جعفری برای 

فیلم یدو/ ۴- محسن قرایی برای فیلم بی همه چیز
تهیه کنندگی  بــه  ابــلــق   -۱ فیلم:  بهترین  ــامــزدهــای  ن  
محمدحسین قاسمی/ ۲- بی همه چیز به تهیه کنندگی جواد 
نوروزبیگی/ ۳- زاالوا به تهیه کنندگی روح هللا برادری و سمیرا 

برادری /۴- یدو به تهیه کنندگی محمدرضا مصباح
 نامزدهای کارگردان اول: ۱- حمیدرضا آذرنگ برای فیلم 
روزی روزگاری آبادان/۲- ارسالن امیری برای فیلم زاالوا /۳- 
آرش انیسی برای فیلم مامان /۴- عادل تبریزی برای فیلم 
گیج گاه/5- حسین دارابی برای فیلم مصلحت/ ۶- سیاوش 

سرمدی برای فیلم منصور
نگاه  از  فیلم  بهترین  و سیمرغ  ملی  نگاه  بخش  برگزیده 

تماشاگران در اختتامیه اعالم خواهد شد. 

گزارش  خبری

گفت وگو با ارسالن امیری، نامزد بهترین کارگردان اول برای »زاالوا«

این فیلم شبیه خودم است

اما  پرباری در سینما دارد  امیری، کارنامه  ارســالن  زهــره کهندل    
در  ــار  ب ســه  کــه  او  اســت.  فیلم سازی  در  او  گــام  نخستین  »زاالوا« 

قمری«،  و  داود  »قصه  فیلم های  ــرای  ب فجر  فیلم  جشنواره 
ــدیــدای دریــافــت سیمرغ  ــی هــا« کــان »نــاهــیــد« و »ویــالی
بلورین بهترین فیلم نامه شده ، در این دوره، از داوطلبان 
کسب سیمرغ بهترین کارگردانی است. امیری پیش از 
این در آثار همسر فیلمسازش )آیدا پناهنده( هم ثابت 

پناهنده هم که  دارد.  بر آتش سینما  بود دستی  کــرده 
دارد  در جشنواره حضور  »تی تی«  فیلم  با  امسال 

در نقش مشاور کارگردان و فیلم نامه نویس در 
کنار همسرش حاضر شده تا نخستین تجربه 

رقم  بهترین شکل ممکن  به  او  کارگردانی 
بخورد. سمیرا بــرادری و پدرش روح هللا 
»درســـاژ«  فیلم  تهیه کنندگان  بـــرادری، 
هم تهیه کنندگی این فیلم را برعهده 

استان  سه  در  و  جلسه   50 در  فیلم  ایــن  فیلم برداری  داشــتــه انــد. 
اوج گیری شیوع  از  پیش  و  انجام شده  تهران  و  کردستان، همدان 

ویروس کرونا به پایان رسیده است. 
می گذرد  شمسی   50 دهــه  در  »زاالوا«  قصه 
و راوی اتفاقی است که سبب ترس مردم 
تا  می کند  تــالش  پاسگاه  رئیس  و  شــده 

امنیت را به روستا بازگرداند.
نــویــد پــورفــرج و هـــدی زیــن الــعــابــدیــن از 
بازیگران این فیلم هستند که بازی های 
نمایش  بــه  خـــود  از  را  قبولی  قــابــل 
مدعیان  از  می توانند  و  گذاشتند 
باشند.  بازیگری  کسب سیمرغ در 
ــری از  ــیـ ــالن امـ ــ ــا ارســ بـ ــه  ــ ــ در ادام
»زاالوا«  دربـــاره  امسال  فجر  جشنواره  اولــی هــای  فیلم 

گفت وگو کردیم که می خوانید. 
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