
راست می گه خب!
بــاران  مصاحبه  از  فیلمی  بــه تــازگــی 
در جشنواره  با یک خبرنگار  کوثری 
خانم  کــه  شـــده  منتشر  فــجــر  فیلم 
بازیگر در آن ادعا می کند: »حجاب 
فرهنگ مملکت من نیست«!  جزو 
پس از بازنشر گسترده این فیلم در 
فضای مجازی کاربران هشتگ نام او را در فضای مجازی داغ کردند. 
کاربری با انتشار تصاویری از حجاب زنان ایرانی در دوران هخامنشیان 
در توییتر نوشت: »راست می گه خب. این نقش و نگارهای توی تخت 

جمشید که زنان رو با حجاب نشون می ده رو هم من کشیدم«.

جدی ترین چالش اقتصادی
عزت هللا ضرغامی در انتقاد از هزینه 
باالی اجاره بهای مسکن در توییترش 
نـــوشـــت: »اجـــاره بـــهـــا، جــدی تــریــن 
ــت.  ــتـــصـــادی مـــــردم اسـ چـــالـــش اقـ
به  ربطی  هم،هیچ  مسکن  ساخت 
تحریم ندارد. زمین، مصالح، دانش 
مهندسی و نیروی کار هم، داخلی است. هدایت نقدینگی، کاهش 
تــورم و حل مشکل اشتغال هم از نتایج مهم رونــق بــازار مسکن 
است. بررسی اعتراف رئیس جمهور به عقب ماندگی این حوزه هم، 

نیاز به مناظره ندارد«.

مترو نیویورک علیه بی خانمان ها
ــدان  چــنــدی پــیــش یــکــی از شــهــرون
آمریکایی با انتشار توییتی خطاب به 
صفحه مجازی مترو نیویورک پرسیده 
چقدر  مگر  مــتــرو  بود:»نیمکت های 
بــرایــتــان هزینه داشــتــه کــه حذفشان 
کرده اید؟« صفحه مجازی مترو نیویورک 
هم روز گذشته در پاسخ به این توییت نوشت:»نیمکت ها از ایستگاه ها 

جمع آوری شده تا دیگر بی خانمان ها نتوانند روی آن ها بخوابند!«

ضعیف و سردرگم
امــیــر مـــوســـوی، دیــپــلــمــات پیشین 
بین الملل  ــط  رواب تحلیلگر  و  ایــرانــی 
بایدن«  »جو  اظهارات  خصوص  در 
توییتر  صــفــحــه  در  بــرجــام  دربـــــاره 
هنگام  خامنه ای  امــام  نوشت:  خود 
مطرح کردن موضوع »حتمی بودن« 
از  پیش  آمریکایی  تحریم های  رفــع 
بازگشت ایران به تعهدات خود بسیار قوی بودند اما بایدن هنگام 
و  قــدری ضعیف  به  »ال سی بی سی«  پرسش های شبکه  به  پاسخ 
سردرگم بود که در خصوص غنی سازی اورانیوم پاسخ اشتباه داد به 
طوری که یکی از کارمندانش مجبور به تصحیح این خطای رئیس 

جمهور آمریکا شد.

ــای پیش، در  تــربــت زاده  برخالف روزهـ مجید   
میان خبرها و رویدادهای پرهیجان روز های 21 و 
22 بهمن 57، خبر یا اظهارنظری از به اصطالح 
دیــده نمی شود.  رژیــم شاهنشاهی  نخست وزیر 
این در حالی است که نیروهای گارد جاویدان به 
پادگان نیروی هوایی حمله کرده و با همافران درگیر 
شده اند. با تدبیر امام)ره(، حکومت نظامی نادیده 
گرفته شده و مردم ضمن حضور در خیابان ها، 
سنگربندی کــرده و آمــاده دفع هرگونه حمله یا 
کودتایی هستند. روزنامه ها از 164 کشته و بیش از 
630 زخمی در درگیری های 21 بهمن می نویسند. 
جالب اینکه در اوج این درگیری ها و یک روز مانده 
رژیــم پهلوی، مجلس شــورای ملی  به فروپاشی 
قانون مربوط به تعقیب نخست وزیران و وزیران 
خاطی را تصویب می کند! این در حالی است که 
شاپور بختیار، هنوز در کاخ نخست وزیری حضور 
بــرای روزهــای  دارد و کسی نمی داند تصمیمش 

آینده چیست.

اعالم بی طرفی ارتش»
از چنگ  بختیار  و غریب  فــرار عجیب  ماجرای 
روز 22  از  دقیقاً  ایـــران،  از  هم  بعد  و  انقالبیون 
رژیم  آغاز می شود. یعنی مرغ طوفان زده  بهمن 
شاهنشاهی، با اینکه پس از ورود امام)ره( یقین 
کرد نمی شود جلو امــواج انقالب را سد کرد اما 
تا آخرین ساعت ها صبر می کند شاید دری به 
تخته بخورد و کسی پیدا شود که ورق را به نفع 
او و محاسباتش برگرداند. پیش از اینکه اطالعیه 
اعالم بی طرفی ارتش از رادیو خوانده شود، بختیار 
آن را تلفنی از قره باغی می شنود و می داند کارش 
واقعاً تمام است. برخی اسناد و مدارک می گویند 
نــخــورده،  نــاهــار  نمی آید  دلــش  بهمن،  ظهر 22 
صندلی صدارت و کاخ نخست وزیری را ترک کند. 
اعالمیه بی طرفی ارتش و بعد هم دستور قره باغی 
به  بازگشت  و  تــرک خیابان ها  بــرای  نظامیان  به 
تلخ  به کام بختیار  را  ناهار آخر  پادگان هایشان، 
می کند؛ طوری که مجبور می شود ناهار خورده و 
نخورده، چمدان فرارش را بــردارد و از کاخ خارج 
شود. در حالی که صدای تیراندازی انقالبی ها هر 
لحظه نزدیک و نزدیک تر می شود و آن هایی که 
هنوز در نخست وزیری مانده اند برخورد گلوله ها 

به در و دیوار را حس می کنند.

راه دیگری نداشتم»
روز  ــاره  ــ درب ــرد  ب در  بــه  وقتی جــان سالم  بعدها 
بود.  بلند  »... در خيابان سروصدا...  آخرگفت: 
دور  را  ــردم(  ــ )م ــا  آن هـ كــه  را  محافظانی  ــدای  صـ
مــی كــردنــد تــا بــه نــخــســت وزيــر ی حمله نكنند، 
می شنيدم. صــدای اصابت فشنگ مسلسل ها 
بر ديوار اتاقی که در آن نشسته بودم، به گوش 
من  بی آنكه  و  زد  مــرا  دفتر  در  كسی  می رسيد. 
يك  شــدنــد؛  وارد  نفر  دو  بــاشــم،  داده  جــوابــی 

آقای  گفتند  افسر ســـاواک.  و يك  پليس  افسر 
نخست وزير اوضاع آشفته است. در جوابشان 
گفتم می دانم. هر وقت موقع رفتن بود، می روم. 
دستگاه دولت با سرعت متالشی می شد... تمام 
وزرا وزارتخانه ها را ترک كرده بودند و تصميم ها 
در خيابان گرفته می شد... خواستم هليكوپتر ی 
برای بردن من به دانشكده افسری بيايد، چون راه 
ديگری برای خروج نداشتم...«. البته بختیار در 
تعریف از خاطرات آن روزها حواسش بوده طوری 
مقاومت  لحظه  آخرین  تا  یعنی  که  بزند  حــرف 
کرده و کار دیگری از دستش برنمی آمده است. 
اما شواهد نشان می دهد از نخستین روز قبول 
نخست وزیری هلیکوپتری را همیشه آماده پرواز 
نگه می داشته است. بنابراین روز 22 بهمن وقتی 
کار را تمام شده می بیند همراه محافظانش، دفتر 
كار نخست وزيری را ترک كرده و از طريق راهروی 
مخفی و زيرزمينی، خود را به دانشكده افسری 
اين  با هليكوپتر ی كه در زمين چمن  و  رسانده 
دانشكده آماده بود، از صحنه می گریزد. آن طور 
که خودش گفته بود چند ماه زندگی مخفیانه اش 
از 22 بهمن آغاز می شود تا بعدها بتواند خودش 

را به خارج از کشور برساند.

کار موساد بود»
جــواد خــادم، وزیــر مسکن و شهرسازی کابینه 
بــرای  کــه  مطلبی  در  پیش  ســال  چند  بختیار 
بی بی سی فارسی می نویسد، فرار ماهرانه آخرین 
می داند  نقشه ای  را  پهلوی  دوره  نخست وزیر 
که موساد آن را طراحی و اجــرا کــرده اســت. او 
می نویسد: »... بعدازظهر روز ٢٢ بهمن 1357، 
لحظاتی پیش از خروج شاپور بختیار با هلیکوپتر 
به  سوی دانشکده افسری، زنده یاد حاج مرزبان 
افــرادی  آخرین  از  من  و  معین زاده  هوشنگ  و 
نــخــســت وزیــری خــارج  از ساختمان  کــه  بــودیــم 
شدیم... چند روزی نگذشته بود، مرزبان چند 
را  عنایت  محمود  از جمله  سیاسی  شخصیت 
دعوت  سوسیال  دموکرات  حزب  تشکیل  بــرای 
می خواست  بــود،  بختیار  نگران  مرزبان  کــرد... 
اما  بکنیم...  ایــران  از  برای خروج بختیار  فکری 
از  او  نبود... خروج  کاری آسان  او  به  دسترسی 
مالقات  در  نبود...  ســاده ای  کار  زمینی  مرزهای 
از مرز خوزستان را  با دریــادار مدنی، او خــروج 
دولــت عراق  به  امــا متذکر شد  کــرد،  پیشنهاد 
نمی توان اطمینان کرد... به مرزهای شرقی کشور 
هم نمی شد اطمینان کرد... مرزهای شمالی خط 
قرمز بود. در نتیجه فقط دو مرز خــروج، هدف 
مهرآباد...  فرودگاه  و  ترکیه  مرز  گرفت،  قــرار  ما 
)در نهایت( دکتر اعتبار به لندن پرواز کرد و با 
تماس های بی شمار متوجه شد دولت انگلستان 
به خاطر روابــط آینده با دولت ایــران حاضر به 
از دوستانش  اما به کمک یکی  کمک نیست، 
را جلب کند. موساد  توانست موافقت موساد 

هنوز در داخل ایران از ارتباطات زیادی برخوردار 
بود و اگر سازمانی می توانست از عهده این کار 

بر آید، حتماً موساد بود...«.

12 سال بعد»
پــرالــتــهــاب آخـــر بهمن 57  در شــب و روزهــــای 
به همراه  »بختیار«  ــار خبر دستگیری  دوب یکی 
همچنین  و  پهلوی  رژیــم  دیگر  شخصیت های 
فرار او از دست انقالبیون، اینجا و آنجا منتشر 
و بــعــد تــکــذیــب شـــد. خـــودش امـــا اگـــر درســت 
اســت: »چند  باشد در خاطراتش گفته  نوشته 
زندگی  نخست وزير ی  از  خــروج  از  بعد  دقيقه 
با دنيای  رابطه من  تنها  آغــاز شــد.  مخفی من 
خارج يک راديو ترانزيستوری بود... گوينده راديو 
گفت شاپور بختيار به قتل رسيده است. كمی 
بعد خبر تكذيب شد كه من به قتل نرسيده  ام، 
بلكه خودكشی كرده ام. فردای آن روز مطلع شدم 

دستگير شدم و با هويدا زندانی هستم...«.
یعنی  بعد  یک سال  مرحوم صــادق خلخالی   
افشاگری  کیهان،  با  گو  و  گفت  در   58 بهمن 
اطالع  و من  آنچه مسلم است   « که:  می کند 
دارم، آقای بختیار در طبقه پایین مدرسه رفاه 
)عضو شورای  آقــای شاه حسینی  و  بــوده  اسیر 
امر  جــریــان  در  نیز  ایـــران(  ملی  مــرکــزی جبهه 
به  رفاه  قرار داشــت... شاه حسینی در مدرسه 
من گفت، با دستور امام خمینی بختیار را در 
حیاط دیگر مدرسه رفاه نگه داشته ایم... وقتی 
از  فرمودند من  امــام  امــام رسیدم،  که خدمت 
جریان اطالعی نــدارم... مجدد به مدرسه رفاه 
برده اند...  را کجا  ببینم شاپور بختیار  تا  آمدم 
سرانجام با تالش زیاد موفق شدم شاه حسینی 
آقای شاه  تأسف  با کمال  ولی  را مالقات کنم، 
به  و  کرد  انکار  را  همه چیز  یکمرتبه  حسینی 
من گفت من اصالً بختیار را ندیده ام! با اینکه 
تعداد زیادی از افراد سپاه پاسداران و همچنین 
را  بختیار  با چشم خود  رحیمی  امیر  تیمسار 
دیده و حتی به اشتباه او را مرغ آتشین خوانده 
است... اکنون با گذشت چندین ماه، این ملت 
فرار  بپرسد و ســؤال کند  باید  ایــران اســت که 

بختیار چگونه انجام گرفته است…«.
البته حدس و گمان هایی هم درباره اینکه بختیار 
از  یکی  در  را  پنهانی اش  زنــدگــی  دوران  بیشتر 
سفارتخانه های خارجی گذرانده وجود دارد. گواه 
ماجرا هم اینکه در این مدت موفق به چند بار 
تماس با فرزندش در پاریس می شود و همچنین 
پیام نوروزی هم علیه انقالب منتشر می کند. این 
البته تفاوتی در کلیت ماجرا ایجاد نمی کند چون 
اردیبهشت ســال58 در فرصت مناسب  اواخــر 
با گریم و گذرنامه جعلی از ایران فرار کرده و در 
فرانسه آفتابی می شود تا 12 سال بعد، 15 مرداد 
سال 1370، فرشته مرگ در حومه پاریس پیدایش 

کرده و یقه اش را بگیرد...! 

تقویم روی میز ورق خورد
رقــیــه تــوســلــی: »ســه شــنــبــه« اســت. 
محبوبم.  روز  هفته.  بــاشــکــوه  روز 
دقــیــقــاً نــمــی دانــم چـــرا. کــافــی است 
کــســی اســمــش را پــیــشــم بــبــرد تا 
این طور  باز شود.  بناگوش  تا  نیشم 
ــا حـــتـــی هــمــت  ــه هـ ــبـ ــنـ ــه شـ ــه سـ ــ کـ
ــز خـــوش اخـــالق تــری  مــی کــنــم آشــپ

شهروند  حوصله تری،  خــوش  عابر  مهربان تری،  دوســت  بــاشــم، 
این  چرا  نفهمیدم  کنکاش  سال ها  بعد  هم  هنوز  بامالحظه تری. 
شکلی ام! نفهمیدم چرا فرق می گذارم بین روزهای خدا. آن هم حاال 
که جز یک مشت روز کرونایی تا چشم کار می کند، روز و روزگار 
ممتازی پیدا نمی شود. سه شنبه ها مستعدم که به تمام جوک های 
کنم.  موعظه  شکارچی ها  برای  می کشد  دلم  بخندم.  دنیا  بی مزه 
برای  و  اولیای دم  پای  و  به دست  بیفتم  بروم  با بچه های خیریه 
زحمتکش،  قالیباف های  با  بگیرم.  رضایت  قصاص،  محکومان 
حشرونشر کنم و بگویمشان سلبریتی شمایید... ستاره شمایید... 

حالل خور و هنرمند شمایید.
فردا می شود »چهارشنبه«. 

از وقتی عقل رس شده ام در چهره این روز یقینی دیدم که تسخیرم 
و  راه رفتن  و  آمــدن  توی  توی نگاهش،  می کند. مثل معلم هاست. 
حضورش اُبهت دارد. انگار می آید از آدم امتحان بگیرد، سؤال کند، 

درس بدهد و به نظرم می آید از همه روزهای دیگر مسن تر است. 
پای تخته که می ایستد  خط کش هم دارد. خط قرمز هم. اصالً 
کرونایی  ایــن روزهــای  توی  به خصوص  دستم.  می آید  کار  حساب 
ــال تعلیم و تعلّم    مـــاســـک دار کــه دیــگــر هــمــه جـــدی جـــدی درحــ

هستیم.
اما »پنجشنبه«. پنجشنبه، روز خانجان و آقاجان است. روز تازه 
توی  می زنیم  و  برمی داریم  و گالب  دیــدار. گل های میخک  کــردن 
جاده خاطرات. آن وقت نمی دانم هربار من لی لی می کنم تا هفت 

سالگی یا هفت سالگی با هیجان معصومانه می دود سمتم. 
و هزار ماشاهللا به »جمعه«. به روز غذای خانگی. به دستپخت 
جادویی »عزیز«. روز کباب تابه ای، آش رشته، لوبیاپلو. فکر کنم 
هنرنمایی  دلتنگ  مثل هم اند.  دنیا  مردمان سراسر  یک جورهایی 
مادرهایشان. دیروز از عزیز پرسیدم می شود یک بار دیگر برایمان 
کشک بادمجان درست کنی؟ نگاهم کرد. با پیشانی چروک افتاده. 

آن وقت به آرامی قاصدکی در هوا گفت: کشک بادمجان چیه؟
اما »شنبه و یکشنبه و دوشنبه« سه قلویند در ذهنم. هم شکل 
و قیافه و هم حس و حال. آن قدر سخت کوشی و دیسیپلین توی 
خونشان قُل می زند که ناچارت می کنند توی این روزها یک نفس 
باشند  به گمانم مهندسی، سرهنگی، قاضی، چیزی  فقط بدوی. 

بس که اتوکشیده اند و دورند از آزادباش!
یــک روز قشنگ دو چیز  جــایــی خــوانــدم در صـــورت  پــی نــوشــت: 

می درخشد؛ سکوت، لبخند.

 مجازآباد

بختیار چطور توانست از چنگ انقالبیون فرار کند؟بختیار چطور توانست از چنگ انقالبیون فرار کند؟
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12

1011

ورزشورزش
 چرا سرپرست فدراسیون و رئیس سازمان لیگ 

رد صالحیت شدند؟

 کریمی و مهدوی کیا 
با تیم کامل در انتخابات

معوقه هفته نهم لیگ برتر

 پرسپولیس 
مقابل مسی های کویر

 گفت وگو با گیتی معینی، بازیگر فیلم »ابلق« و نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل زن

می توانم هر نقشی را در هر ژانری بازی کنم

من نبودم دستم بود!
که  افشار  مهناز  باشد  اگر خاطرتان 
بــه خـــارج از کــشــور مــهــاجــرت کــرده 
مدتی پیش با انتشار چندین توییت 
جنجالی، به حواشی کمپین مجازی 
و سبب  زد  دامن  #واکسن_بخرید 
فضای  در  هشتگ  ــن  ای شــدن  داغ 

مجازی شد.
ایــران، بسیاری از مردم  از  مهناز افشار مدعی شده بود در خارج 
واکسینه شده اند. او در پاسخ به کاربری که از او پرسیده بود »اگر 
همه در خارج از ایران واکسن زده اند، چطور شما واکسن نزدی؟« 
دریافت  را  کرونا  واکسن  اول  دُز  پیش  مدت ها  که  داد  پاسخ  هم 

کرده است.
این ادعا اما درحالی مطرح شد که اولویت تزریق واکسن حتی در 
کشور های خارجی نیز برای کادر درمان است و مردم عادی هنوز 

این واکسن را تزریق نکرده اند.
پس از گذشت چند روز از داغ شدن هشتگ #واکسن_بخرید، 
انتشار  با  بود،  کرده  فراموش  را  ادعاهایش  انگار  که  افشار  مهناز 
توییت جدیدی در فضای مجازی نوشت: »برای تزریق واکسن هنوز 
نوبت ما نرسیده. اول سالمندان در اولویتن تا بعدش ببینیم چی 

می شه«.
کاربران فضای مجازی هم بالفاصله پس از این توییت، مچ خانم 
بازیگر را گرفتند و تصاویر توییتی که در آن مدعی شده بود واکسن 

کرونا دریافت کرده را در فضای مجازی منتشر کردند.
توییترش  در  اتفاق  این  حواشی  گرفتن  باال  از  پس  افشار  مهناز 
اول که گفتن واکسن زدم کالفه بودم و عجله  نوشت: »در پاسخ 
کردم و عذرخواهی می کنم. االن در نوبت دُز اول واکسن هستیم«! 
راضی  را  مجازی  فضای  کاربران  اما  غریب  و  عجیب  توضیح  این 
به  توییت های منتشر شده در واکنش  از  پایان تعدادی  نکرد. در 

تناقض گویی های مهناز افشار را می خوانید:
-وقتی از جریان های خاص واسه توییت گذاشتن خط می گیرید، 
حداقل حواستون باشه این طوری گاف ندین که به تته پته بیفتین.

-من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود!
اول  دز  دریافت  نوبت  تو  حتی  دیگه  مــردم  همه  مثل  -مطمئنم 
واکسن هم نیستی. خواهیم دید که ایران مرحله اول واکسیناسیون 
هشتگ  آب  ــرف  اون طــ هــنــوز  تــو  ولــی  می کنه  ــروع  شـ رو  عمومی 

#واکسن_بخرید می زنی. 

آرش برهانی در گفت وگو با قدس:

 از این همه حاشیه سازی 
خسته شدیم

روزمره نگاری
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سینا حسینی: سرانجام پس از چند هفته تحقیق 
و بررسی سرانجام فهرست اسامی نامزدهای تأیید 
صالحیت شده انتخابات فدراسیون فوتبال منتشر 
شد تا کــارزار انتخاباتی فوتبال ایــران وارد فضایی 
جدید شود، مهم ترین اتفاق این فهرست برخالف 
جوسازی های روزهای اخیر چهره هایی چون مهدی 
مهدوی کیا، علی کریمی تأیید صالحیت شدند تا 
فضا برای حضور آن ها در عرصه انتخابات فراهم 

شود.
برخالف تمام گمانه زنی های قبلی هیچ یک از افراد 
جدیدالورود به انتخابات رد صالحیت نشدند بلکه 
افرادی در میان رد صالحیت شدگان قرار گرفتند 
که در دوره های قبلی حضور داشتند و رد پای آن ها 
در وضعیت فالکت بار فوتبال ایران در مقطع کنونی 
مشاهده مــی شــود، بــا ایــن حــال بــا رد صالحیت 
افرادی چون حیدر بهاروند، فریدون اصفهانیان و 
مالک پیشین شهرخودرو سایر نامزدها برای حضور 
در انتخابات مجوز الزم را دریافت کردند تا در روز 
دهم اسفندماه برای راهیابی به کابینه فوتبال ایران 

با سایر نامزدها به رقابت بپردازند.

رقابت چهار  نامزد برای یک صندلی#
حیدر بهاروند عالوه بر اینکه برای ریاست فدراسیون 
ثبت نام کرده بود، نایب رئیس اول عزیزی خادم 
هم بود و حاال با غیبتش، تیم عزیزی خادم در کنار 
اول  نایب  انصراف(   )قنبرزاده-  دوم  رئیس  نایب 
هم نخواهد داشــت. علی کریمی با تیم کامل به 

استقبال انتخابات می رود.
مصطفی آجرلو نیز با تیم خود متشکل از حسن 
نصر اصفهانی، سعید )امیرحسین( فتاحی و لیال 
محمدیان وارد کارزار خواهد شد. کیومرث هاشمی 

پریا  و  بــهــروان  غالمرضا  رحیمی،  علیرضا  با  نیز 
شهریاری پای به کارزار خواهد گذاشت.

چرا بهاروند و اصفهانیان رد صالحیت #
شدند؟

یکی از خبرگزاری ها مدعی شده تأیید صالحیت 
طالقانی و ساکت ارتباطی با ماجرای مارک ویلموتس 
پیشگیرانه  اقدامی  ادعا  این  البته  نداشته است. 
برای جلوگیری از شکایت افراد رد صالحیت شده 
به نهادهای بین المللی فوتبال است. این احتمال 
وجود دارد برخی از افرادی که صالحیت آن ها در 

ادعــای  بر  تکیه  با  شــده،  رد  فدراسیون  انتخابات 
دخالت نهادهای غیرورزشی در رد صالحیت آن ها، 

به فیفا شکایت کنند. 
ماجرای پرونده مارک ویلموتس به مجلس شورای 
ــرای مــجــازات افـــرادی که  اسالمی کشیده و گویا ب
نیز احکامی  ویلموتس نقش داشتند  قـــرارداد  در 
صــادر شــده اســت. حــال بــرای جلوگیری از اقــدام 
تالفی جویانه برخی رد صالحیت شده ها، ادعای ربط 
نداشتن تأیید صالحیت با موضوع مارک ویلموتس 

مطرح می شود.
و  طالقانی  عبدالکاظم  برای  می شود  گفته  حتی 

محمدرضا ساکت پیامکی مبنی بر رد صالحیت 
نیز ارســال شــده بــود. در هر حــال ایــن دو عضو 
که اولی هنوز هم عضو هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال است و دومی مدیرعامل باشگاه سپاهان، 

در انتخابات حضور خواهند داشت.

سؤال بزرگ و بی پاسخ؟!#
در کنار تمام ابهامات موجود یک سؤال کلیدی 
که  آمــده  وجــود  به  فوتبال  به  بــرای عالقه مندان 
چــطــور ســرپــرســت کنونی فــدراســیــون فــوتــبــال و 
رئیس سازمان لیگ که در حال حاضر مسئولیت 
دارد حائز  بــرعــهــده  را  ایـــران  فــوتــبــال  مــدیــریــت 
صالحیت الزم برای حضور در انتخابات نیست 
تا کنون بدون  او  اما متولیان ورزش اجازه دادند 

هیچ مخالفتی فعالیت کند؟
اصفهانیان  فــریــدون  خصوص  در  مسئله  همین 
نیز وجود دارد، چگونه او که صالحیت حضور در 
انتخابات را ندارد، مسئولیت کمیته حساس داوران 
را برعهده دارد؟ اگر وی فاقد صالحیت است در 
حال حاضر نیز نباید به وی اجازه داده شود در این 

مسئولیت مهم ایفای نقش داشته باشد!

منتظر جنجال های جدید باشید!#
همزمان با انتشار فهرست افراد تأیید صالحیت 
ــه گـــوش مــی رســد که  شـــده حـــاال زمــزمــه هــایــی ب
دارنــد  قصد  نشده  صالحیت  تأیید  نــامــزدهــای 
به صورت رسمی  ماجرا  این  به  را  اعتراض خود 
نشان دهند و چنانچه به اعتراض آن ها رسیدگی 
نشود، آن ها با فاز تهاجمی از موقعیت خود دفاع 
فوتبال  به حوزه  بازگشت  برای  راهی  کنند شاید 

پیدا کنند .

چرا سرپرست فدراسیون و رئیس سازمان لیگ رد صالحیت شدند؟

کریمی و مهدوی کیا با تیم کامل در انتخابات

خوشحالی جدید زالتان 
اسکای اسپورتس از شادی بعد از گل زالتان ابراهیموویچ به عنوان چراغ 
سبزی از سوی ستاره سوئدی برای تمدید قرارداد با میالن تعبیر کرد.پس 
از گل دوم زالتان در بازی کروتونه در حالی که او به سمت سکوها ژست 
گرفته بود و دو مدیر میالن یعنی پائولو مالدینی و ریکی ماسارا نیز در 
آنجا نشسته بودند، توسط دوربین های تلویزیونی شکار شد.ابراهیموویچ 
انگشتان خود را به شکلی حرکت داد که انگار می گوید یکی دیگر. سپس 

با انگشتان خود عدد دو را نشان داد.

توفان مسی در اندلوس
35 دقیقه حضور لیونل مسی در زمین کافی بود تا بارسلونا بازی باخته 
را با برد عوض کند. به گزارش سرویس ورزش لیونل مسی به صالحدید 
رونالد کومان سرمربی بارسا برابر بتیس کار را از روی نیمکت شروع کرد. 
مسی تنها سه دقیقه پس از حضور در میدان با یک شوت پای چپ زیبا 
توپ را دور از دستان گلر بتیس وارد دروازه کرد. توپ پس از برخورد با تیر 
عمودی به درون دروازه غلتید. در 10 دقیقه ابتدایی حضور مسی در زمین 

بارسا 9 موقعیت روی دروازه بتیس ایجاد کرد.

مصدومیت شدید مدافع بارسلونا 
بتیس  با  بــازی  دقیقه هفت  بارسلونا  اروگــوئــه ای  مدافع  آرائوخو  رونالد 
مصدوم شد. به گــزارش»ورزش سه«، تنها هفت دقیقه از دیدار بتیس 
و بارسا در ورزشگاه بنیتو ویامارین گذشته بود که رونالد آرائوخو مدافع 
اروگوئه ای جوان بارسا پس از دور کردن توپ از مقابل الکس موره نو به 
شدت از ناحیه مچ پای چپ مصدوم شد. پیچ خوردگی مچ پای آرائوخو 
باعث شد تا رونالد کومان سرمربی بارسا بالفاصله او را تعویض کرده و 

فرانکی دی یونگ را جانشین وی کند.

اتمام حجت سولسشر با دخیا
پس از چند نمایش پراشتباه از داوید دخیا، اوله گنار سولسشر، سرمربی 
یونایتد، با این بازیکن اتمام حجت کرد.اوله گنار سولسشر پس از نمایش 
بحث برانگیز دروازه بان یونایتد در تساوی برابر اورتــون، به داوید دخیا 
هشدار داده است که جای هیچ کس در منچستریونایتد تضمین شده 
نیست و او باید برای ایستادن درون دروازه این تیم، خود را ثابت کند.دفع 
ناقص دخیا توپ را درست جلو پای عبدهللا دوکوره، بازیکن اورتون، قرار 

داد و گل  اول را تقدیم به این تیم کرد.

تیم  برتر  لیگ  نهم  هفته  از  معوقه  دیـــداری  در 
پرسپولیس ساعت 17 امروز به مصاف تیم مس 

رفسنجان خواهد رفت.
تهرانی  سرخپوشان  ورزش  سرویس  گــزارش  به 
یکی  ــد،  دارنـ تیم ها  سایر  از  کمتر  ــازی  ب دو  کــه 
می کنند.  بــرگــزار  را  خــود  معوقه  مسابقه  دو  از 
شاگردان گل محمدی در صورت پیروزی مقابل 
با  و  شد  خواهند  امتیازی   24 رفسنجان  مس 
می رسند. جــدول  ســوم  رده  به  پله صعود  یک 
باید دید  از مس کار راحتی نیست  البته عبور 
مس  از  و  کند  کیمیاگری  می تواند  گل محمدی 
طال بگیرد یا نه. مس رفسنجان در پنج مسابقه 
به  تبدیل  و  است  نخورده  خود شکست  اخیر 
تیمی شکست ناپذیر شده آن هم درحالی که در 
پنج هفته ابتدای فصل این تیم نه برد داشت و 

نه گلی زده بود. 
مـــس تــیــمــی اســـت کـــه ســـرمـــربـــی ا ش تـــا 1401 
قراردادش را تمدید کرده و می خواهد باشگاهی 
مدت  بلند  برنامه ریزی  و  باال  استانداردهای  با 
نکات  از  پرسپولیس  به  ترابی  بازگشت  باشد 
جالب این بازی خواهد بود که باید دید یحیی 
را  آن  یا  رونمایی می کند  او  از  با مس  بــازی  در 
کــرد؟.مــس  خــواهــد  مــوکــول  دیگر  هفته های  بــه 
جدول  نهم  رده  در  که  امتیازی   19 رفسنجان 
نایب قهرمان آسیا  بتواند  است در صورتی که 
را شکست بدهد به رده چهارم جدول  می رسد 

و جانشین پرسپولیس در جدول خواهد شد.

مطهری: مس رفسنجان پدیده لیگ #
است 

حمید مطهری در نشست خبری پیش از دیدار 
این  مورد  در  پرسپولیس مقابل مس رفسنجان 
و  ساختار  رفسنجان  مــس  کـــرد:  تصریح  بـــازی 
امکانات دارد و حضور این تیم ها جذابیت خوبی 
به لیگ می دهد و کار را برای مربیان و بازیکنان 
دارد،  گــروه فنی خوبی  تیم  ایــن  راحــت می کند. 
زحمتکش  همه  و  دارنـــد  یکدستی  گــروه  واقــعــاً 
هستند. می توانم بگویم پدیده لیگ بودند و به 
آن ها تبریک می گویم. باید خیلی مراقب باشیم. 
مس را خوب بررسی کردیم و تیمی هستند که 

واقعاً زیرکانه فوتبال بازی می کنند. 

 ربیعی:  پیروزی مقابل پرسپولیس #
دور از دسترس نیست

محمد ربیعی نیز در نشست خبری پیش از دیدار 
تیمش مقابل پرسپولیس، اظهار کرد: پرسپولیس 
چهار دوره قهرمان لیگ شده و االن هم شرایط 
خوبی دارد اما ما هم برنامه های خودمان را دنبال 
خواهیم کرد. از لحاظ ذهنی و فنی برای این بازی 
آماده هستیم. بچه ها در یک هارمونی خوبی قرار 
دارند که بتوانیم برنامه های مان را پیاده کنیم. برای 
این بازی برنامه داریم تا امتیازهای کامل را بگیریم 
خــارج شویم.  زمین  از  پر  می کنم دســت  فکر  و 
کسب سه امتیاز از این بازی را دور از دسترس 

نمی بینم. 

رئیس کمیته ملی پارالمپیک که به مناسبت بیستمین 
سال تأسیس کمیته ملی پارالمپیک گفت: درست 
است که در این دوره از بازی های پارالمپیک نسبت به 
دوره قبل تعداد سهمیه ها کاهش پیدا کرده اما تالشمان 
حفظ جایگاه دوره قبل است. به گزارش سرویس ورزش 
محمود خسروی اظهار کرد: ما 5 هزار شهید ورزشکار 
داریم و ای کاش می توانستیم از ورزش ایران و نه فقط 
ورزش پارالمپیک صحبت کنیم. فوتبال و والیبال ایران 
در این سال ها پیشرفت کرده است.  در حوزه ورزش 
پارالمپیک تاریخ می گوید که این از دستاوردهای پیروزی 
انقالب است و این روند در طول این سال ها تداوم پیدا 
کرد. کار االن به جای رسیده که ورزش پارالمپیک قوانین 

دارد و در بین سایر رشته هاست.

روی پای خودمان می ایستیم#
رئیس کمیته ملی پارالمپیک اضافه کرد: توانمندی ها 
و توسعه ورزش معلوالن بسیار افزایش یافته است و 
دنیا این موضوع را اعالم می کند و ما به این ها افتخار 
می کنیم. این ها ظرفیت هایی هستند که در جمهوری 
اسالمی به وجــود آمــده و با وجــود تحریم ها، سعی 

کرده ایم روی پای خودمان بایستیم.

داستان شاهین#
به  ایــزدیــار  اعـــزام شاهین  عــدم  ــاره علت  ــ درب وی 
پارالمپیک توکیو افزود: نباید اجازه بدهیم اتفاقات 
پارالمپیک پکن رخ بدهد. آن زمان  قبلی همچون 
مدیریت کردند که جلو کانادا قرار بگیریم و به دنبال 
آن بسکتبال با ویلچر 6 سال محروم شد. دلیل این 
عدم اعزام در شنا هم چنین مسائلی بود. در حوزه 
المپیک هم چنین وضعیتی است و این مسائل را 
به جان می خریم که دچار این گونه اتفاقات نشویم.

استخدام مدال آوران پارالمپیک#
رئیس کمیته ملی پارالمپیک همچنین در خصوص 

تکلیف استخدام مدال آوران پارالمپیک نیز گفت: در 
دنیا فقط سه، چهار کشور هستند که جوایز المپیک 
و پارالمپیک یکسان است. یک ایرادی هم به مصوبه 
استخدام مـــدال آوران پارالمپیکی بود که موضوع در 
کمیسیون اجتماعی مطرح شد و فکر می کنم در 

نهایت برای سال آینده اصالح شود.

بودجه پارالمپیک و کمبود فشنگ#
ــاره پــرداخــت 50 درصــد از بودجه  وی همچنین دربـ
پارالمپیک در سال جاری از سوی دولت گفت: درباره 
بودجه سال آینده باید بگویم که 70 میلیارد تومان بود 
که در مذاکرات صورت گرفته، گفتند در سال آینده 
افزایش پیدا می کند. درباره بودجه امسال هم تا این 
لحظه بدهی و کمبود نداریم. شاید گاهی اوقات هم 
نگاه سیاسی وجود داشته باشد. البته نگرانی نداریم. 
امیدوارم نکته سیاسی و سلیقه ای وجود نداشته باشد.
خسروی وفا در پایان دربــاره کمبود فشنگ در رشته 
ــم و تا  ــداری ــدازی، گــفــت: مــا کمبود فشنگ ن ــران ــی ت
نمی شود.  احــســاس  کمبودی  هیچ  هــم  پارالمپیک 
شاید موضوع کیفیت آن مطرح باشد. در واقع گالیه 
ورزشکاران از کیفیت فشنگ هاست، نه تعداد آن که 
در این زمینه قرار شده ایــرادات فشنگ ها در داخل 

برطرف و سپس مورد استفاده قرار بگیرد.

معوقه هفته نهم لیگ برتر

پرسپولیس مقابل مسی های کویر
رئیس کمیته ملی پارالمپیک در نشست خبری 

 خسروی وفا: 5 هزار شهید ورزشکار داریم

بهترین  از  یکی  کــودکــی ام،  دوران  ستاره  با  یادگار  به  »عکسی 
مهاجمان تاریخ فوتبال ایران؛ حمید خان علیدوستی که خود را 
از فضای مسموم فوتبال دور نگه داشته اما حیف، چون فوتبال 
باید خانه آن ها باشد. کاش فوتبال ایران فرصت استفاده از سلیقه 
و فکر این مردان را که با ناراستی نسبتی نداشتند، از خود دریغ 
نمی کرد«. فرهاد مجیدی این متن را کنار عکسی از مالقات خود با 
حمید علیدوستی منتشر کرده است. علیدوستی مدت هاست در 

سطح اول فوتبال ایران فعالیتی ندارد و خانه نشین است.

امیر عابدزاده در رده بندی بهترین دروازه بان های نیم فصل 
اول نمره 5.98 در رده چهارم قرار گرفته است و این در 
ــان رده هــای اول  حالی است که او نسبت به دو دروازه بـ
انجام داده است.  این فصل  بازی های کمتری در  و دوم 
با  عــابــدزاده  احمدرضا  که  شــده  موجب  موضوع  همین 
افتخار همین آمار را استوری کند. حاال پدر و پسر امید 
زیادی دارند تا امیر بتواند در راه رسیدن به جام جهانی به 

عنوان دروازه بان اول تیم ملی ایفای نقش کند.

احمدرضاعابدزادهفرهاد مجیدی

ضد  حمله

 مجتبی حسینی،
 گزینه اصلی هدایت ذوب آهن

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان گزینه اصلی هدایت 
ذوب آهن اصفهان است.

کنار  از  بعد  آهــن  ذوب  باشگاه  مسئوالن  تسنیم  گــزارش  به  
ــر  تــالش هستند هــر چــه زودت گذاشتن رحــمــان رضــایــی در 
سرمربی جدید را انتخاب کنند. اصلی ترین گزینه ذوبی ها سید 
مجتبی حسینی سرمربی کنونی نفت مسجدسلیمان است 
که در این فصل نتایج خوبی با این تیم گرفته است. باشگاه 
اصفهانی باید برای به خدمت گرفتن حسینی، رضایت باشگاه 

نفت مسجد سلیمان را جلب کند.

تساوی پورتو در خانه براگا با گلزنی طارمی
با یک تساوی  را  پرتغال  برتر  لیگ  پورتو هفته هجدهم  تیم 

خارج از خانه پشت سر گذاشت.
به گزارش سرویس ورزش بامداد دیروز تیم پورتو در دیداری از 
هفته هجدهم لیگ برتر پرتغال به تساوی 2 - 2 در خانه براگا 
بسنده کرد. در این بازی سرجیو اولیورا )36 - پنالتی( و مهدی 
گایتان  و   )87( فرانسرجیو  زدنــد.  پورتو گل  بــرای   )54( طارمی 
)4+90( هم زننده دو گل براگا بودند. تیم پورتو با 40 امتیاز پس 
از اسپورتینگ 45 امتیازی رده دوم جدول لیگ برتر پرتغال را 

به خود اختصاص داده است.

حنیف عمران زاده به کرونا مبتال شد
مربی تیم فوتبال استقالل به دلیل ابتال به ویروس کرونا به 

قرنطینه رفت.
به گزارش ایسنا، حنیف عمران زاده به دلیل مثبت اعالم شدن 
تست کرونای یکی از اعضای خانواده اش، یکشنبه تست کرونا 
داد و دیــروز مشخص شد که نتیجه این تست مثبت بوده 
از همه اعضای تیم فوتبال استقالل  است. همچنین دیــروز 

پیش از تمرین، تست کرونا گرفته شد. 

 پرداخت 150 هزار دالر به استوکس 
برای سه بازی

برای  و فقط  بــدون مطالعه  بــدون تعهد که  بازیکنان  از  یکی 
باشگاه  این  وقت  مدیران  توسط  انتقاالت  و  نقل  در  پیروزی 
جذب شد آنتونی استوکس است. بازیکنی که در سال 98 با 
پرسپولیس قرارداد بست و تنها در یک دیدار مقابل استقالل 
و دو دیدار در لیگ قهرمانان آسیا برای این تیم به میدان رفت.
این بازیکن که در همان ابتدا 150 هزار دالر از پرسپولیس گرفت 
تنها سه بازی برای تیمش انجام داد. پرسپولیس می توانست 
از بازیکنی که 150 هــزار دالر به صــورت پیش  خیلی راحــت 
پرداخت دریافت کرده شکایت کند و این بازیکن را محکوم و 
از وی خسارت بگیرد اما در کمال تعجب رسول پناه قرارداد این 
بازیکن را فسخ کرد تا او راحت با تیم دیگری قرارداد امضا کند. 

مطالبات دیاباته پرداخت شد
مطالبات مهاجم فرانسوی تیم استقالل تهران پرداخت شد. 
به گزارش ایلنا، شیخ دیاباته مهاجم استقالل دیروز در محل 
باشگاه استقالل حاضر شد و با احمد مددی مدیرعامل این 
باشگاه دیدار و گفت وگو کرد. در این جلسه مطالبات دیاباته 
به او پرداخت شد. دیاباته در این جلسه خطاب به مدیرعامل 
فصل  در  نتوانسته  مصدومیت  دلیل  به  که  گفت  استقالل 
جاری برای استقالل زیاد مثمر ثمر باشد ولی امیدوار است 
که در نیم فصل دوم و بازی های لیگ قهرمانان آسیا بتواند 
به قهرمانی  نهایت استقالل  و در  تیم کمک کند  به  بیشتر 

دست پیدا کند.

وضعیت مبهم رضا شکاری در گل گهر
به  بازیکن  ایــن  بــا پرسپولیس،  تــوافــق شــکــاری  از عــدم  پــس 
سیرجان رفت و در تمرینات گل گهر حاضر شد.به گزارش ایلنا 
اما باشگاه تراکتور در نامه ای به باشگاه سیرجانی در خصوص 
جذب وی به این باشگاه هشدار داد. از همین رو باشگاه گل 
دنبال  به  تبریزی  مرتضی  گرفتن  به خدمت  از  بعد  که  گهر 
جذب رضا شکاری بود فعالً تا مشخص شدن وضعیت این 
بازیکن از عقد قرارداد با این بازیکن امتناع کرده است و این 
باشگاه همچنان منتظر تعیین تکلیف اوست تا در فصل نقل 

و انتقاالت وی را جذب کند. 

شهاب زاهدی هم تیمی صیادمنش شد 
زوریا  به  قـــراردادی  عقد  با  دونتسک  المپیک  ایرانی  مهاجم 

لوهانسک اوکراین پیوست.
از نمایش  پــس  ــدی  زاهــ ــه«، شــهــاب  ــزارش »ورزش سـ ــ گ بــه 
درخشانی که در نیم فصل اول لیگ برتر اوکراین ارائه کرد و 
در پایان دور رفت با هشت گل زده در صدر جدول گلزنان این 
رقابت ها قرار گرفت، با پیشنهاد زوریا لوهانسک که باشگاه به 
مراتب بهتری از المپیک دونتسک است، مواجه شد و با این 

تیم به توافق نهایی رسید.

منهای فوتبال

لیگ برتر فوتبال ایران

پرسپولیس - مس 
 سهشنبه 21 بهمن - 17 از شبکه سه

ورزش در سیما

آذرباتری برد، اما از رده آخر باال نیامد
پایان کار دو تیم قعرنشین لیگ برتر والیبال

آخرین دیدار دو تیم راه یاب ملل کردستان و آذرباتری ارومیه در لیگ 
برتر والیبال با پیروزی نماینده ارومیه به پایان رسید. 

به گزارش »ورزش سه« در حالی که هنوز سه هفته تا پایان لیگ برتر 
والیبال در مرحله مقدماتی باقی مانده، دو تیم قعرنشین جدول با 

برگزاری یک مسابقه رودررو به کار خود پایان دادند. 
دیدار دو تیم راه یاب ملل کردستان و آذرباتری ارومیه از هفته سی ام 
لیگ برتر دیروز در خانه والیبال تهران برگزار شد و شاگردان فرهاد 
نفرزاده با شکست سه بر یک نماینده کردستان به سومین برد خود 
در این رقابت ها دست یافتند، اما این پیروزی سه امتیازی تغییری در 
جایگاه انتهای جدولی این تیم ایجاد نکرد و تیم آذرباتری ارومیه با سه 
برد،  23 شکست و 9 امتیاز به کار خود در لیگ برتر سال 99 پایان داد.

تیم راه یاب ملل کردستان در ست سوم 25 بر 22 به پیروزی رسید، اما 
در ست های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای 25 بر 18، 25 بر 
23 و 25 بر 23 مغلوب آذرباتری شد تا این تیم نیز لیگ برتر سال 99 
را با سه برد، 23 شکست و 11 امتیاز و کسب رتبه سیزدهم جدول به 
پایان برساند. قرار بود مسابقه این تیم ها روز پنجشنبه 30 بهمن ماه 
در خانه والیبال تهران برگزار شود و با توجه به درخواست دو باشگاه 
و موافقت کمیته رویدادها و مسابقات، این دیدار زودتر برگزار شد. دو 
تیم در هفته های بیست وهشتم و بیست ونهم مرحله مقدماتی نیز 
با قرعه استراحت روبه رو هستند. هفته بیست وهشتم لیگ برتر روز 
شنبه 25 بهمن ماه با 6 دیدار به صورت متمرکز در خانه والیبال و سالن 

فدراسیون پیگیری خواهد شد.

 آغاز نام نویسی
 انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری

از 25  فدراسیون دوچرخه سواری  انتخابات  کاندیداهای  نویسی  نام 
بهمن آغاز می شود. به گزارش ایسنا، ثبت نام از نامزدهای انتخابات 
فدراسیون دوچرخه سواری از شنبه هفته آینده به مدت 10 روز کاری 
آغاز می شود. افرادی که تمایل دارند برای پست ریاست فدراسیون 
تا ششم اسفند می تواند ثبت نام کنند.  از 25 بهمن  نامزد شوند 
محسن سلگی دبیر فدراسیون نیز طبق حکم افشین داوری سرپرست 
فدراسیون به عنوان دبیر مجمع هم تعیین شده است و  نام نویسی 
کاندیداها را انجام می دهد. پیش از این ریاست فدراسیون بر عهده 
خسرو قمری بود که دوره او ششم دی به پایان رسید و پس از گذشت 
17 روز افشین داوری به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب شد.

آرش برهانی در گفت وگو با قدس:

 از این همه حاشیه سازی خسته شدیم
حمیدرضاعرب: آرش که این روزها با مصاحبه هایش سعی 
فعلی  کادرفنی  دارد  استقالل  در  بیشتر  روحیه  ایجاد  در 
استقالل را یکی از پرکارترین کادرفنی های تاریخ این باشگاه 
می داند و براین باور است که تالش بسیاری از سوی اعضای 
نگاهی  برهانی  می شود.  انجام  اوضاع  بهبود  برای  تیم  فنی 

امیدوارانه به آینده دارد.

زیــادی س انتقادهای  امــا  ــراردارد  ــ ق درصــدرجــدول  استقالل 
فضایی  آمــدن چنین  وجــود  به  دلیل  می شود.  تیم شما  به 

چیست؟
دلیلش را ما هم نمی دانیم. شاید صدرنشینی ما برای جریانی 
خوشایند نیست که این گونه از ما انتقاد می کنند. متأسفانه 
این انتقادها از سر ناآگاهی است و برخی نمی دانند از لحاظ 
فنی در تیم ما چه می گذرد. تیم ما االن فوتبال بازی می کند 
و نتیجه هم می گیرد. حال دیگر نمی دانم برخی منظورشان از 
فوتبال بازی کردن چیست که این انتقادها را مطرح می کنند.

شاید برخی فکر می کنند استقالل با این کادر به جایگاه س
روشنی نمی رسد. این استدالل هم گاهی مطرح می شود.

و  کار هستند  به شدت مشغول  استقالل  کادرفنی  اعضای 
تالش می کنند تیم بهترین کیفیت را داشته باشد. به جرئت 
استقالل  بــرای  کــادر  این  که  زمانی  لحاظ  از  بگویم  می توانم 
ما  هستیم.  تاریخ  کادرفنی های  بهترین  از  یکی  مــی گــذارد 

را صرف  ــادی  زی زمــان  و  نمی گذاریم  کم  تیم  بــرای  لحظه ای 
می کنیم که شرایط هر روز بهتر شود. 

جریانی  چنین  انداختن  راه  به  برای  برخی  منطق  نمی دانم 
چیست. ما االن در صدر جدول هستیم و باید از ما تعریف 
شود اما متأسفانه می بینیم گروهی به دنبال پایین کشیدن 
زمین  ما  تا  می کنند  مطرح  را  هربحثی  و  هستند  استقالل 
کنار هم  در  تیم  تمام  و  نیستیم  دنبال حاشیه  ما  بخوریم. 

تالش داریم که با تیم بدون حاشیه به کارمان ادامه دهیم.

برخی بازیکنان هم حرف هایی زده اند که خوشایند نیست. س
حتی انتقادهایی از سوی آن ها هم مطرح بوده.

این ها بحث های درون خانوادگی است. مثل ماجرای وریا که 
باید درون خانواده حل شود. شما می دانید عدم نتیجه گیری، 
به بازیکنانی که از گذشته بوده اند فشار زیادی را وارد کرد. 
ما در چنین شرایطی فقط باید کار خودمان را انجام دهیم و 
فوتبال مد نظر خودمان را بازی کنیم. ما به دنبال نتیجه گیری 
هستیم و باید این کار را در میدان مسابقه نشان دهیم. ما 
توجهی به این مسائل نداریم و سعی می کنیم اتحاد درونی 

تیم را حفظ کنیم. 
مــا مشکالتی داریـــم کــه بــازیــکــنــان بــه آن اشـــاره کــرده انــد. 
خواسته ام از مسئوالن باشگاه استقالل این است که هرچه 
ذهن  تــا  کنند  بــرطــرف  را  دارد  وجـــود  کــه  مشکالتی  ــر  زودتـ
بازیکنان هم درگیر این مسائل نباشد تا خدای ناکرده حرفی 

دوران  این  البته  نیاید.  مسئوالن خوش  مــذاق  به  که  بزنند 
می گذرد و شرایط استقالل بهتر خواهد شد.

اکنون س که  تیمی  کنید.  ــازی  ب سپاهان  با  باید  زودی  به 
مهم ترین تعقیب کننده شما محسوب می شود. چه 

برنامه ای برای این تیم دارید؟
فوتبال  خوب  تیم های  از  یکی  همیشه  سپاهان 
ایــران بوده و حضورش در میان مدعیان نشان 
می دهد این تیم در لیگ بیستم با برنامه وارد 
شــده اســت. ما بــازی سختی مقابل ایــن تیم 
بــه دنــبــال کسب بهترین نتیجه  امــا  داریـــم 
باقی  جـــدول  صــدر  در  تــا  هستیم  ممکن 
خودمان  می خواهیم صدرنشینی  بمانیم. 
را حفظ کنیم. امیدوارم با ارائه یک بازی 
حساب شده امتیاز الزم را هم از سپاهان 
جدول  صــدر  در  را  جایگاه مان  و  بگیریم 

محکم کنیم.

درباره حواشی اخیر صحبتی مانده؟س
برخی  گــول  و  باشند  باهوش  ما  هـــواداران 
جــریــان ســازی هــا رانــخــورنــد. مــا از ایــن همه 
حاشیه خسته شدیم و نمی دانیم چرا برخی 
دست از سراستقالل برنمی دارند. اما باید با 

نتایج خوب پاسخ آن ها را بدهیم.

جام حذفی ایتالیا

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

قهرمانی در آنفیلد از دست رفت
برزیلی ها کلک لیورپول را کندند

روزهای سیاه برای لیورپول زودتر از حد انتظار فرا رسیده است.  آن ها 
در استادیوم آنفیلد با نتیجه 1-4 مغلوب منچسترسیتی شدند و حاال 

با یک بازی بیشتر نسبت به این تیم، 10 امتیاز با صدر 
جدول فاصله دارند.

مقصر اصلی#
اما بی تردید آلیسون بکر مقصر اول این شکست 
موفق شد  وقتی محمد صالح  گرفت.  لقب خواهد 
و گل  کــرده  باز  را  پنالتی دروازه سیتی  نقطه  روی  از 

تساوی را به ثمر برساند، بارقه های امید به اردوی این 
تیم بازگشت، اما دو اشتباه متوالی سنگربان برزیلی کار 

را تمام کرد.
ابتدا پاس ضعیف آلیسون بکر به فیل فودن رسید و در 
نهایت ایلکای گوندوغان موفق شد با یک ضربه دقیق 
دروازه لیورپول را باز کرده و گل دوم را به ثمر برساند. اما 
اشتباهات آلیسون بکر ادامه یافت و لحظاتی بعد باز 
هم پاس عجیب و اشتباه او این بار در نهایت برناردو 
او با ضربه سر  سیلوا را صاحب توپ کرد و پاس فنی 
تمام کننده رحیم استرلینگ در دهانه دروازه همراه شد.

ــان  ــ بــکــر در ســال هــای اخــیــر همیشه دروازه بـ آلــیــســون 
مطمئنی برای لیورپول بود و هرگاه این بازیکن در ترکیب 
حضور نمی یافت، معموالً مرسی سایدی ها خوب نتیجه 
نمی گرفتند. اما این بار همه چیز بر عکس پیش رفت و 

آلیسون بکر که در شرایطی دشوار و با تالش پزشکان به این دیدار 
رسیده بود، عامل اصلی باخت تیمش مقابل سیتی لقب گرفت.

کری سنگین گواردیوال#
از پیروزی تیمش مقابل لیورپول  پپ گواردیوال پس 
گفت: »این یک پیروزی بزرگ برای ما بود. در 
پایان ما سه امتیاز دیگر را بدست آوردیم اما 
واقعیت این است که باید در نظر بگیریم 
پس از هدر رفتن یک پنالتی و دریافت گل 
نحوه  یافتیم.  دســت  مهم  ایــن  به  تساوی 
واکنش ما در این بازی سرنوشت ساز شد. 
سال های زیادی بود که ما نتوانسته بودیم 
امیدوارم دفعه  اینجا به پیروزی برسیم.  در 
بعدی با حضور تماشاگران به پیروزی برسیم. 

آنفیلد ورزشگاهی ترسناک است«
ــوق الــعــاده  ــاره عملکرد ف ــ پــپ گـــواردیـــوال درب
ــودن: » فیل فـــودن پــســری اســت که  فیل فـ
بازیکنی  و  می کند  را حفظ  تــوپ  خوبی  به 
او  کــه  مــا می دانیم  اســت.  تهاجمی  کــامــالً 
اما  چه استعداد بزرگی محسوب می شود 
هم  هنوز  که  کند  درک  بتواند  امیدواریم 

می تواند پیشرفت کند«.

تشکیل کمیسیون پزشکی برای مجتبی عابدینی 
کمیسیون پزشکی برای کتف کاپیتان تیم ملی شمشیربازی تشکیل شد و قرار است فعالً فیزیوتراپی انجام دهد.

به گزارش ایسنا، مجتبی عابدینی کاپیتان تیم ملی شمشیربازی سابر ایران مصدومیت قدیمی را از ناحیه کتف 
داشت. از این رو مدتی است که مشغول مداوای کتفش است تا در آستانه المپیک یا در خود بازی ها این مصدومیت 
برایش دردساز نشود. در همین راستا کمیسیون پزشکی برای او تشکیل شد و MRI این ورزشکار مورد بررسی قرار 
گرفت. پزشکان پس از بررسی MRI اعالم کردند که پارگی کامل در عضله کتف او وجود ندارد و قرار شد همچنان 
فیزیوتراپی کند تا کمیسیون بعدی تشکیل شود و باردیگر وضعیت این  شمشیرباز مورد بررسی قرار بگیرد و 

تصمیم بگیرند چه روش درمانی را انجام دهد.

گزارش کوتاه

در بین رسانه های هلندی، اخباری در احتمال 
بارسلونا  باشگاه  در  اوورمـــارس  مــارک  حضور 
برای فصل بعد منتشر شده است. نشریه دی 
پایان  در  اوورمـــارس  مــارک  تلگراف مدعی شد 
فصل آژاکس را ترک خواهد کرد و او عالقه مند 
به  پــروژه جدید،  به هدایت  بــرای کمک  است 
عنوان مدیر ورزشی راهی اسپانیا شده و دوباره 

در باشگاه سابق خود ایفای نقش بکند.
اوورمارس هم از نظر ورزشی و هم از نظر اقتصادی 
در باشگاه آژاکس عملکرد خوبی داشته و با توجه 
به شرایط بغرنج مدیریتی در باشگاه بارسلونا در 
کار  از  گره  تواند  او می  اخیر، حضور  سال های 
بلوگرانا باز کند. البته مارک اوورمارس روزگاری در 
ترکیب آرسنال نیز بازی کرده و بی میل نیست 
در این باشگاه نیز نقش آفرینی کند. زیر نظر 
مارک اوورمارس و البته ادوین فان درسار، آژاکس 

در ساهای اخیر رشد فراوانی داشته و ستاره های 
اروپــا معرفی  اول فوتبال  را به سطح   پرتعدادی 

کرده است.
تمایل  اذعــان داشــت  ادامــه  تلگراف در  دی 
راز  بارسلونا یک  به  بازگشت  به  اوورمــارس 
آشکار است و او عالقه مند به تجربه یک 
چالش جدید در باشگاه های سابق خود در 

فصل آینده خواهد بود. 
یکی  فونت،  ویکتور  اســت  گفتنی  البته 
بارسلونا  باشگاه  ریــاســت  نــامــزدهــای  از 
ورزشــی بعدی خود  از همین حاال مدیر 
اختیار  در  این پست  و  کــرده  انتخاب  را 
ــود. امـــا خــوان  ــوردی کــرایــف خــواهــد بـ ــ ی
نامزدهای  دیگر  فریکسا،  تونی  و  الپورتا 
ایــن پست هنوز گزینه مــورد نظر  احــراز 

خود را اعالم نکرده اند.

ستاره هلندی در مسیر بازگشت به بارسلونا
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آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
دراجرای مادة 208 قانون مالیاتهـای مستقیم مصوب اسفندماه  1366 بدینوسیله آگهی اوراق مالیاتی با مشخصـات زیربه مؤدیان نامبرده ابالغ می گردد تا در زمان و 
مکان تعیین شده مراجعه و  نسبت به رفع اختالف احتمالی برابر مقررات اقدام نمایند ، بدیهی است در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانونی رفتار خواهد شد .

سالنام مودیكالسهردیف
عملكرد

منبع نوع برگشماره  وتاریخ برگ
مالیاتی

مبلغ مالیات
به ریال

محل مراجعهتاریخ مراجعه

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/9 ساعت 8 صبح1618380مشاغلدعوت به هیات 5340- 13911399/04/09پروین هاللیان167352298

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/9 ساعت 8 صبح31462000مشاغلدعوت به هیات5402- 13921399/04/09محمود قائمی267652536

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/9 ساعت 8 صبح6341500مشاغلدعوت به هیات5393- 13921399/04/09احمد سلطانی32453

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/9 ساعت 8 صبح21971500مشاغلدعوت به هیات5385- 13921399/04/09ناصر دهنوی42452

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/9 ساعت 8 صبح20772700مشاغلدعوت به هیات5364- 13921399/04/09مجتبی كوشكی52451

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/9 ساعت 8 صبح25243220مشاغلدعوت به هیات5497- 13921399/04/09حسین چاه باز62448

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/06 ساعت 9 صبح25867600مشاغلدعوت به هیات15750- 13931399/10/03محمود قائمی767652536

محمداسحاق 82444
عبدالباقی

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/06 ساعت 9 صبح28265200مشاغلدعوت به هیات5368- 13921399/04/09

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/06 ساعت 9 صبح261519200مشاغلدعوت به هیات5359- 13921399/04/09كریم ابراهیمی92443

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/06 ساعت 9 صبح94556330مشاغلدعوت به هیات5362- 13921399/04/09حمید عسگری102442

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/06 ساعت 8 صبح899100مشاغلدعوت به هیات15755- 13931399/10/03علی عابدی111265

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/06 ساعت 8 صبح7491000مشاغلدعوت به هیات15757- 13931399/10/03عباسعلی احمدآبادی122438

برات نویدی 132293
توپكانلو

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/06 ساعت 8 صبح1015980مشاغلدعوت به هیات15864- 13911399/10/06

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/06 ساعت 8 صبح0مشاغلدعوت به هیات15867- 13921399/10/06رشیدمحیطی1467351806

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/06 ساعت 8 صبح0مشاغلدعوت به هیات15821- 13921399/10/04حامد محیطی1567351806

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 9 صبح13445040مشاغلدعوت به هیات15818-  13911399/10/04احمد رضایی162734

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 9 صبح3056940مشاغلدعوت به هیات16062- 13931399/10/09مجید فرشچین17676388

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 9 صبح12885600مشاغلدعوت به هیات15753- 13931399/10/03محمد تقی مشتاقی182691

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 9 صبح4270720مشاغلدعوت به هیات16089- 13931399/10/10رضا حجی آبادی194942

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 9 صبح3708790مشاغلدعوت به هیات16459- 13931399/10/17اكرم جغراتیان206765519

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 9 صبح674320مشاغلدعوت به هیات16459- 13921399/10/17اكرم جغراتیان216766519

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 9 صبح1123880مشاغلدعوت به هیات16458- 13921399/10/17فاطمه سالمت226765519

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 9 صبح2157840مشاغلدعوت به هیات16098- 13911399/10/10محمد محمدی232306

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 9 صبح3671320مشاغلدعوت به هیات15989- 13951399/10/08حسن گرمابی246766211

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 9 صبح75699200مشاغلدعوت به هیات15988- 13941399/10/08حسن گرمابی2567662111

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 9 صبح119461400مشاغلدعوت به هیات15979- 13931399/10/08حسن گرمابی2667662111

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 9 صبح12885600مشاغلدعوت به هیات16064- 13931399/10/09جواد خیرابادی276763312

عباسعلی 282438
احمدابادی

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 8 صبح16681800مشاغلدعوت به هیات5399- 13921399/04/09

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 8 صبح24234230مشاغلدعوت به هیات5396-13921399/04/09خوراک دام پزمان292439

محمدعلی 302441
شورگشتی

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 8 صبح46696750مشاغلدعوت به هیات5376- 13921399/04/09

اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور99/12/05 ساعت 8 صبح30962500مشاغلدعوت به هیات5305- 13921399/04/09عباس چمبری312455
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

  استاد بهاء الدین خرمشاهی 
از بخش مراقبت های ویژه خارج شد  

پــس از رضــایــت کــادر پزشکی 
از روند درمان استاد بهاء الدین 
پژوهشگر  ــن  ایـ خــرمــشــاهــی، 
به  ویــژه  از بخش مراقبت های 

بخش عمومی منتقل شد.
ــاء الـــدیـــن خــرمــشــاهــی از  ــهـ بـ

قرآن پژوهان و حافظ  پژوهان کشورمان و از استادان برجسته زبان و 
ادبیات فارسی ۱۲ بهمن ماه پس از کاهش ۵۰ درصدی اکسیژن خون به 

بیمارستان منتقل و بالفاصله بستری شد.
حافظ خرمشاهی، فرزند این پژوهشگر در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
ضمن تشریح روند درمان پدرش گفت: به لطف خدا روزهای خوب 
بهبودی در حال سپری شدن است و پدرم از بخش مراقبت های ویژه 

به بخش عمومی منتقل شده اند.
وی درباره رضایت پزشکان از روند درمان استاد هم گفت: روند بهبود 
به خوبی طی می شود و فکر می کنم با نظر پزشک معالج اواخر هفته 
پدرم از بیمارستان مرخص شود، اما باز هم همه چیز به نظر کادر درمان 
بستگی دارد. این گزارش اضافه می کند، در بدو ورود استاد خرمشاهی 
به بیمارستان به علت سطح زیاد درگیری ریه،  نگرانی فوق العاده ای 

مطرح شد اما با گذر زمان از نگرانی ها کاسته  شد. 

پرفروش های جشنواره فجر

پیشتازی »شیشلیک« مهدویان
کــارگــردانــی  ــه  ب »شیشلیک« 
ــان،  ــدویـ ــهـ مــحــمــدحــســیــن مـ
جشنواره  فیلم  پرفروش ترین 

سی و نهم تا روز نهم است.
اطالع رسانی  ستاد  از  نقل  به 
این  فــجــر، در  جــشــنــواره فیلم 

دوره از جشنواره در اقدامی که برای نخستین  بار انجام می شود، تعداد 
لحظه ای آرای مردمی و تعداد بلیت فروش رفته برای هر فیلم از طریق 

سامانه »سمفا« اعالم می شود.
بر این اســاس در نهمین روز از جشنواره تا ساعت ۱۱ صبح، فیلم 
و  هــزار   ۱۷ با  مهدویان  محمدحسین  کارگردانی  به  »شیشلیک« 

۶۸بلیت فروش رفته، پرفروش ترین فیلم بوده است. 
»ابلق« تازه ترین اثر نرگس آبیار با فروش ۱۶ هزار و ۶۴۶ بلیت در رتبه 

دوم فیلم های پرفروش این دوره است.
»بی  همه چیز« ساخته محسن قرایی نیز با فروش ۱۵ هزار و ۷۱۵بلیت 
جایگاه سوم فیلم های پرفروش این دوره را به خود اختصاص داده 

است.

برگزیدگان بخش ویژه جشنواره شعر فجر 
معرفی شدند

برگزیدگان بخش ویژه جشنواره 
شـــعـــر فـــجـــر )بـــــه مــنــاســبــت 
دفــاع  آغـــاز  سالگرد  چهلمین 

مقدس( معرفی شدند.
بــه گـــزارش قـــدس، امــســال در 
بخش ویژه جشنواره بین المللی 

شعر فجر که به مناسبت چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس برگزار 
شد، اهالی رسانه برگزیدگان را معرفی کردند.

بر این اساس، برگزیدگان این بخش به انتخاب اهالی رسانه، به این 
شرح اند:

حسین اسرافیلی/ مرتضی امیری اسفندقه/ عباس باقری/ عباسعلی 
جعفریان/  محمدحسین  حبیب آبادی/  بیگی  پرویز  براتی پور/ 
طهماسبی)فرید(/  ــادر  ق زریــن پــور/  بهزاد  رضایی نیا/  عبدالرضا 
کاکایی/  عبدالجبار  ــزوه/  قـ علیرضا  عبدالملکیان/  محمدرضا 

علی محمد مؤدب/ یوسفعلی میرشکاک/ سیمین دخت وحیدی.

با اجرای ۱۲ اثر در جشنواره تئاتر فجر انجام شد

 ادای دین به سردار سلیمانی 
در »سرباز انقالب«

بخش »ســربــاز انــقــالب« سی 
تئاتر فجر  نهمین جشنواره  و 
با حضور ۱۲ نمایش به ترویج 
فــرهــنــگ مــقــاومــت و ایـــثـــار و 
معرفی شخصیت سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی در عرصه 

هنرهای نمایشی پرداخت.
به گزارش مهر »سرباز انقالب« یکی از بخش های ویژه سی و نهمین 
جشنواره تئاتر فجر بود که با حمایت و همکاری اداره کل امور هنری 
بنیاد شهید و امور ایثارگران با پرداختن به شخصیت تأثیرگذار سردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی شکل گرفت.
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی دولت دوازدهــم 
نیز در بازدید خود از سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر بر اهمیت 
تأثیرگذاری بخش »سرباز انقالب« جشنواره تأکید کرد و گفت: یکی 
از نکات جالب توجه در جشنواره امسال توجه به سردار دل ها سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است. همان طور که نام و یاد او همواره 
زنده است، در جشنواره تئاتر فجر نیز پرداختن به شخصیت ایشان 
بسیار ملموس بود و بیش از ۱۰ تئاتر با این مضمون در جشنواره روی 
صحنه رفته اند. بخش »سرباز انقالب« با حضور ۱۲ اثر در عرصه 
تئاتر خیابانی همراه بود که در فضاهای باز اجرا شدند و مورد استقبال 

مخاطبان و اقشار مختلف جامعه قرار گرفتند.
شهرهای اصفهان و کرمانشاه هر کدام با دو اثر و خمینی شهر، پرند، 
همدان، زاهدان، ساری، الهیجان، کرمان و آبادان هر کدام با یک اثر در 
بخش »سرباز انقالب« جشنواره سی و نهم تئاتر فجر حضور داشتند.

در    آبــیــار  خانم  بــا  همکاری  از  بــرایــمــان 
این گروه اضافه  به  »ابلق« بگویید، چطور 

شدید؟
با  مــن  همکاری  تجربه  چندمین  »ابــلــق« 
خانم آبیار بود و ایشان کامالً با روحیات من 
ایفای  اما  آشنا بودند و مشکلی نداشتیم 
نقش در »ابلق« برای من کار متفاوتی بود 
و سختی های زیادی را در حین کار متحمل 
شدم ولی خدا را شکر، نتیجه کار خوب بود. 
خوشحالم که با وجود گریم بسیار سنگینی 
که داشتم، در ایفای نقشم سربلند شدم. 

فــرایــنــد گــریــمــتــان در روز چــقــدر زمــان   
می برد؟

ــم مـــن طــول  ــریـ ــاعـــت گـ هـــر روز ســـه سـ
هم  سنگینی  بــســیــار  گــریــم  و  می کشید 
و فک  داشــتــم  روی ســرم  کاله گیس  بــود. 
داخل دهانم بود چون قرار بود دندان طال 
داشته باشم بنابراین باید با فک مصنوعی 

صحبت می کردم. 
کار سختی داشتم ولی با انگیزه و عشقی 
کــه خــانــم آبــیــار بــه مــا مـــی دادنـــد، روحیه 
این  آبیار  ابتدا وقتی خانم  می گرفتیم. در 
نقش را برایم تعریف کــرد، رویــم نشد به 
ایشان بگویم که این نقش برای من سخت 
روز  چند  کــنــم.  قــبــول  نمی توانم  و  اســت 
گفتم  و  زدم  زنــگ  عوامل  از  یکی  به  بعد 
روزی سه  برنمی آیم،  کــار  ایــن  از پس  من 
برای من سخت  و شبکاری  گریم   ساعت 

است.
ایشان مرا راضی کرد ولی برای من خیلی 
ــات کـــردنـــد و زمـــانـــی کـــه شــبــکــاری  ــراعـ مـ
بقیه  از  زودتــر  مرا  سکانس های  داشتیم، 
مــی گــرفــتــنــد تــا بــتــوانــم اســتــراحــت کنم. 
ــرای پــذیــرش نقش تردید  زمــانــی هــم کــه ب
داشتم به حضرت حافظ تفأل زدم که این 
بدرخشید  »ســتــاره ای  آمــد:  برایم  مصرع 
اما  کــردم  را قبول  و ماه مجلس شد« کار 
سر  مثالً  آمــد.  پیش  برایم  هم  مشکالتی 
کار، پایم شکست و با همان پای شکسته، 

کار می کردم. 
ضمن اینکه لوکیشن کار هم در محیطی 
از  بودند  مجبور  تولید  گــروه  و  بــود  ناامن 
نیروهای امنیتی استفاده کنند. منطقه ای 
که در آن کار می کردیم، زورآبــاد بود البته 
بخش زیادی از مردم این منطقه، آدم های 
هم  بینشان  ولــی  بــودنــد  خوبی  و  شریف 
چند نفر آدم شرور پیدا می شد که برای ما 
ایجاد ناآرامی و ناامنی می کردند. یک بار 
تنه درختی را پرت کردند که روی پای من 

افتاد و پایم شکست. 

پایتان که شکست، فیلم برداری متوقف شد؟  
ــرار بـــود گچ  ــ ــه شــکــســت ق ــای مــن ک ــه، پـ نـ
گچ  گفتم  نقشم  خــاطــر  بــه  ولــی  بگیرند 
بازی  آن،  از  آتل بندی کنید. پس  نگیرید، 
من را در حالت نشسته ضبط کردند ولی 
تمام قسمت هایی که با پای آتل بسته کار 
فیلم  از  زمانی  به خاطر محدودیت  کــردم 
کم شد و فقط در پایان کار، یک سکانس 
تمام قسمت هایی که  دارم که نشسته ام. 
حــذف شد.  می رفتم،  راه  پــای شکسته  با 
من برای درآوردن آن قسمت ها خیلی درد 
کشیدم، نه فقط من که همه بچه های گروه 
زحمت کشیدند ولی آن بخش ها به خاطر 

محدودیت زمانی فیلم، قیچی شد.

در این فیلم، لهجه قمی داشتید چطور   
این لهجه را تمرین کردید که درست باشد؟

که  قمی  لهجه  من  با  ماه  آبیار سه  خانم 
را تمرین  بــود  بــه گویش دهــه ۲۰  مــربــوط 
من  بــرای  می گفتم  که  دیالوگ هایی  کــرد. 
خیلی جذاب بود و تمرین های خانم آبیار 
خیلی به من کمک کرد. شب ها برایم فایل 

صوتی می فرستاد و من با لهجه قمی باید 
جواب می دادم. 

نقشتان    بـــرای  را  ابلق  فیلم نامه  وقتی 
خواندید، چه حسی داشتید؟

حال  بــه  و  گرفتم  قــرار  تأثیر  تحت  خیلی 
خودمان گریه می کردم که ما زن ها، گاهی 
مردساالرانه  نگاه  و  هستیم  قربانی  اوقــات 
زنــان تضییع  که حق  غلط سبب می شود 
ــردی بــه یــک زن  ــ ــن قــصــه، م ــود. در ایـ شــ
ــرد ظاهر  دســــــت درازی مــی کــنــد کــه آن مـ
نخست،  نــگــاه  در  شــایــد  و  دارد  موجهی 
بــاور نکنید که این قدر آدم کثیفی باشد. 
ابلق، قصه قضاوت های غلط است. اینکه 
پــرده، چیز دیگری است و  واقعیت پشت 
نمی توان از ظاهر آدم ها به قضاوت نشست 
چون عده ای، آنچه نشان می دهند نیستند 

و باطن شیطانی دارند. 

بازی دیگر بازیگران در این فیلم چطور   
بود؟

بازی های بسیار خوبی داشتند و دوستشان 

گالره  رادان،  بهرام  شکیبا،  هوتن  داشتم. 
عباسی و الناز شاکردوست بسیار خوب و 
همراه بودند. خوشبختانه بازی ها هماهنگ 
شده بود و سعی می کردیم در نقش هایمان 
بهترین باشیم اما توقع من از بازی خودم، 
بیش از این بود. از صمیم قلب می گویم که 
کنم، ضمن  بازی  می توانستم  این  از  بهتر 
بازی خودم دیدم  از  پرده  آنچه روی  اینکه 
چــنــدان بــاب دلــم نــبــود چــون بــســیــاری از 
صحنه هایی که به سختی بازی کرده بودم 

را بریده بودند. 
به دلیل محدودیت زمانی فیلم، بخش هایی 
از فیلم که همه بچه ها تالش کــرده بودند 
امسال،  ماه  تیر  گرمای  در  ما  قیچی شد. 
منطقه ای  در  کرونایی  شــرایــط  در  هــم  آن 
دشوار کار می کردیم. البته سعی شده بود 
تیم پزشکی  گــروه حفظ شــود؛  امنیت  که 
می شد  سعی  و  بودند  حاضر  صحنه  سر 
هوا  شــود.  رعایت  بهداشتی  پروتکل های 
بسیار گرم بود و بیشتر بازیگران کاله گیس 
داشتند، ضمن اینکه من و خانم عباسی، 

فک هم داشتیم. 

شما بیش از سه دهه است که در سینما   
و تلویزیون فعالیت می کنید وقتی اسمتان را 
در فهرست نامزدهای بهترین بازیگر مکمل 

زن دیدید، چه حسی داشتید؟
موضوع  ایــن  بــابــت  کــه  کسانی  نخستین 
و  بود  کارگردان  تبریک گفتند یک  به من 
آقای پرستویی. اینکه آقای پرستویی به من 
تبریک گفتند برایم مهم بود ولی این اتفاق 
از سنم  نداشت چــون  بــرای من جذابیتی 

گذشته است.
 اگر این اتفاق ۲۰ سال پیش می افتاد شاید 
انگیزه هایم را بیشتر می کرد ولی اکنون برای 
من جذابیتی ندارد. ناشکری نمی کنم به هر 
حال این ستاره ها را خداوند به ما می دهد 
ولی خیلی دیر بود. مثل آقای نصیریان که 
بهترین  سیمرغ  ایشان  به  سالگی   ۸۴ در 
بازیگر مکمل نقش مرد را دادنــد. برای ما 
که سنی از ما گذشته و معلوم نیست چه 
اهمیتی  چندان  مــی رســد،  اجلمان  زمانی 
ــر چـــه قـــــدردان هــیــئــت داوران  نـــــدارد. اگـ

جشنواره هستم. 

از مسیر بازیگری که در این چند دهه   
طی کردید راضی هستید؟

قطعاً رضایت داشتم که با عشق کار کردم 
در غیر این صورت با عشق کار نمی کردم. 
اگر روزی دوباره به دنیا بیایم قطعاً دنبال 
کــشــاورزی و پـــرورش گــل مـــی روم چــون به 
بازیگری،  دارم.  بیشتری  عالقه  باغبانی 
به  بتوانم  که  کــاری نیست  و  عشق است 
آن تکیه کنم. بازیگری برای ما مثل مُسکن 
است و اگر روزی این مُسکن به ما نرسد، 
این وادی،  افسردگی به سراغمان می آید. 
ــخ مصرف  ــاری عــرصــه بـــدی اســـت چـــون ت
داریم و پس از آن دیگر کاری به ما ندارند 
و نگاهمان نمی کنند. اینکه به یک بازیگر 
سیمرغ بدهند برایش مهم است اما برای 

من دیر شده است.

ــازی شما در    بــه نــظــرتــان دیـــده شــدن بـ
را  فیلمسازان  دیگر  نگاه  می تواند  »ابلق« 
در  شما  بــازی  توانمندی های  بــه  معطوف 

ژانرهای مختلف بکند؟
امیدوارم این اتفاق بیفتد. عده ای می گویند 
وارد  تصادفی  و  اتفاقی  بــازیــگــر،  ــالن  ف کــه 
سینما شــده اســت ولــی کــارگــردان می تواند 
توانمندی بازیگرها را تشخیص دهد و باید 
را  استفاده  نهایت  بــازیــگــران  توانمندی  از 
بکند ولی متأسفانه برخی از کارگردان ها این 
توانمندی ها را نمی بینند. من این توانمندی را 

دارم که هر نقشی را در هر ژانری بازی کنم.

دومین جشنواره سراسری عکس »حرکت انسانی« برگزیدگان خود را شناخت

توسعه نیکوکاری با هنر عکاسی
عباسعلی سپاهی یونسی: دومین جشنواره سراسری 
عکس حرکت انسانی با اعالم برگزیدگان در مشهد به 

کار خود پایان داد.
جعفر شالچی، مدیر بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی در 
پیامی تصویری برای اختتامیه این جشنواره گفت: سه 
اصل اساسی در همه برنامه های بنیاد، آگاهی رسانی، 
مشارکت، حرکت و عمل است و یکی از برنامه های 
فرهنگی ما در این راه برگزاری جشنواره عکس حرکت 
انسانی است. من اعتقاد دارم هنر عکاسی می تواند 
به ما در این راه کمک کند؛ چرا که عکس ها می توانند 
فقر، شادی، عشق و نیکوکاری را به نمایش بگذارند. 
وی در بخش دیگری از گفته هایش افزود: جشنواره 
تأثیرگذاری  دربــاره  آگاهی بخشی  در مسیر  را  عکس 
فقر در حوزه های مختلف برگزار کردیم و معتقدم فقر 
چیزی نیست که فقط به انسان های فقیر آسیب بزند 

بلکه من و شما هم از فقر دیگران صدمه می بینیم.
در ادامه برنامه که با اجرای قاسم عکاف همراه بود، 
حرکت  نیکوکاری  بنیاد  مدیرعامل  ــوروزی؛  ــ ن جـــواد 
اینکه این  با بیان  ایــران و دبیر جشنواره  انسانی در 
بنیاد دومین جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی 
را با هدف آگاهی رسانی در مورد مسئله فقر و تأثیرهای 
ابتکاری حرکت  راهکار  و  ثــروت  ناعادالنه  توزیع  آن، 
انسانی برای حل این مسائل برگزار کرد، افزود: وقتی 

می شنویم تنها یک درصد از دارایی ثروتمندان جهان 
بیش از یک تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دالر است، جای 
تأمل دارد و اینکه حدود ۷۰۰ میلیون انسان درمانده، 
جدی ترین دغدغه شان دستیابی به یک وعده غذای 
گرم است، جای تأمل بیشتر! پس اگر امروز با اجماع 
حرکتی  انسانی،  مقام  به  متعهد  دلــســوزان  جهانی 
فرامرزی را در راستای ریشه کنی فقر مطلق آغاز نکنیم 

به خود و به فرزندان جهان فردا خیانت کرده ایم.
در ادامه ابراهیم بهرامی، دبیر هنری جشنواره حرکت 

انسانی با اشاره به استقبال خوب عکاسان کشورمان 
از این رویداد هنری گفت: در این جشنواره و در بخش 
آزاد عکاسی با دوربین از ۴3۱ عکاس از سراسر ایران 
۲هزار و ۷۶۱  اثر دریافت و در بخش »عکاسی با تلفن 
همراه« از ۱۲3 عکاس از سراسر ایران نیز ۵۵۱ اثر به 
جشنواره رسید که در مجموع ما دریافت کننده بیش 

از 3 هزار عکس در دو بخش بودیم.
وی تصریح کرد: افشین شاهرودی، مهتاب کرامتی، 
نوشین  و  بردبار  عامل  فرامرز  گیالنی فر،  حمیدرضا 

البته  و  داشتند  عهده  بر  را  عکس ها  داوری  وفـــادار 
تیم  داوری  کنار  در  را هم  کــودک  داوران  از  تیمی  ما 
دوره  این  دیگر  تفاوت  و  داشتیم  بزرگسال  استادان 

انتخاب عکسی از نگاه مردم بود.
در این برنامه همچنین باران نیک راه، سفیر کودکان 
تأثیر جشنواره هایی  به  اشــاره  با  داون  و سندرم  کار 
و معضالت گفت:  بیان مشکالت  ایــن دســت در  از 
کنار  در  انسانی  حرکت  بنیاد  همچون  بنیادهایی 
مشکالت  ایـــن  رصـــد  ــا  ب و  اینچنینی  حــرکــت هــایــی 
می توانند برای برخی از معضالت که حل کردن آن ها 

ضروری تر است راهکارهای اورژانسی داشته باشند.
رئــیــس شـــورای اســالمــی شهر  محمدرضا حــیــدری، 
مشهد نیز با اشاره به مشکالت اقتصادی که امروز 
دنیا و از جمله ایران با آن درگیر است، گفت: رسالت 
همه نیکوکاران و نیک اندیشان این است که در این 
از  و دست گیری  نیکوکاری  به  ویــژه  و  خــاص  شرایط 
افــزود:  وی  باشند.  داشته  بیشتری  توجه  نیازمندان 
عکاسی  هنر  بــا  ویـــژه  بــه  و  هنر  بــا  نیکوکاری  پیوند 
می تواند به توسعه این حرکت ارزشمند و خیرخواهانه 

کمک کند.
استاد  و هنرنمایی  کتاب   از  رونمایی  اهــدای جوایز، 
حسن سمندری؛ دوتارنواز خراسانی از دیگر بخش های 

اختتامیه جشنواره بود.

اکران عمومی  چهار فیلم در روزهای آینده آغاز 
می شود.

مرتضی شایسته، سخنگوی شورای صنفی 
این  جلسه  دربـــاره  گفت وگویی  در  نمایش 
شورا گفت: شورای صنفی نمایش از عموم 
ــاران  ــدرک تــمــاشــاچــیــان، مــدیــریــت و دســت ان
ســی ونــهــمــیــن جــشــنــواره مــلــی فــیــلــم فجر، 
سپاسگزاری می کند که به خوبی و با رعایت 
کردند.  برگزار  را  جشنواره  پروتکل ها،  تمام 
با  فیلم ها  نمایش  رونـــد  جــشــنــواره  از  پــس 
ادامه  بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت 

پیدا خواهد کرد.
فیلم های سینمایی »شنای پروانه« به کارگردانی 
محمد کارت در گروه سینمایی آزادی و »اینجا 
هم باران می بارد« به کارگردانی نادر طریقت 
بالفاصله پس از جشنواره در گروه سینمایی 
ــران خــواهــنــد شـــد. فیلم سینمایی  ــ اک ــران  ــ ای

از ۲۹  »اللــه« به کارگردانی اسدهللا نیک نژاد 
بهمن ماه در گروه سینمایی کورش به نمایش 
به  شــب«  »آن  سینمایی  فیلم  و  ــد  درمــی آی
کارگردانی کــوروش آهــاری از ۶ اسفند ماه در 
گروه سینمایی بهمن روی پرده خواهد رفت. 
نمایش این فیلم ها با توجه به تضمین هایی 
که سازمان سینمایی داده است، با خریداری 
درصــدی از بلیت سینماها و استفاده از 3۰ 
درصد ظرفیت سالن تا پایان اسفند ماه ادامه 
خواهد داشت. شایسته در پایان درباره تداخل 
ــوروز ۱۴۰۰  ــران ن نمایش ایــن چهار فیلم با اک
گفت: شورای صنفی نمایش در آینده در این 

باره تصمیم گیری خواهد کرد.
همچنین علی سرتیپی، مدیرعامل دفتر پخش 
فیلمیران در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد: از 
روز سه شنبه ۲۱ بهمن  ماه اکران عمومی فیلم 
»شنای پروانه« در سینماها آغاز خواهد شد 

و برخالف برخی خبرها قرار نیست آن را به 
صورت آنالین اکــران کنیم .او افــزود: از هفته 
آخر بهمن  ماه نیز فیلم »الله« در سینماها به 

نمایش درخواهد آمد.
و  کــارت  کارگردانی محمد  به  پروانه«  »شنای 
تهیه کنندگی رســول صدرعاملی و »اللــه« به 
تهیه کنندگی  و  نیک نژاد  اســدهللا  کارگردانی 
تورج منصوری از فیلم های مانده در صف اکران 
سال گذشته هستند که قرار بود نوروز سال ۹۹ 

روی پرده سینماها بروند.
فجر  فیلم جشنواره  بهترین  پروانه«  »شنای 
سال ۹۸ از نگاه مخاطبان بود و »الله« یکی از 
فیلم های پرحاشیه سال های گذشته در تولید 
بوده که بودجه، روند ساخت و مالکیتش سر و 

صدای زیادی را در یک مقطع به پا کرد.
سرتیپی درباره اینکه با توجه به شکسته شدن 
سد حضور مخاطب در سینماها همزمان با 

جشنواره فجر، آیا امیدوار است که این روند با 
استقبال بیشتر از سوی مردم در اکران عمومی 
ادامه پیدا کند؟ پاسخ داد: فکر می کنم با توجه 
به فیلم ها مردم استقبال خوبی داشته باشند، 
اما یکی از مشکالت بزرگ ما ساعت عبور و 
مرور است و اگر منع رفت و آمد تا پیش از 
ساعت ۲۱ برداشته می شد اتفاق های بهتری 
کمک  بـــدون  وقــت  آن  و  بیفتد  می توانست 
ارشاد هم می توانستیم جلو برویم، اما از آنجا 
که با توجه به محدودیت ساعت، سانس های 
کمتری هم خواهیم داشــت قطعاً الزم است 

ارشاد در اکران عمومی فیلم ها کمک کند.
دفتر فیلمیران که مسئولیت پخش چند فیلم 
جشنواره امسال را نیز بر عهده دارد گویا در 
صــورت مهیا بــودن شــرایــط، فیلم »بــی  همه 
چیز« را به کارگردانی محسن قرایی در نوروز 

سال ۱۴۰۰ اکران می کند.

4 فیلم به سینماها می آیند
  »شنای پروانه« 

روی پرده

سینما

هنرهای تجسمی

گفت وگو با گیتی معینی، بازیگر فیلم »ابلق« و نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل زن

می توانم هر نقشی را در هر ژانری بازی کنم

 زهره کهندل  گیتی معینی از بازیگران پیشکسوت سینما و تلویزیون 
از اوایل دهه ۷۰، فعالیتش را آغاز کرد. او که اکنون ۷۶ سال دارد اگرچه 
دیر وارد عرصه بازیگری شد ولی زود این صحنه را خالی نکرد. بیشتر 
او را به خاطر بازی هایش در سریال های طنز تلویزیون به یاد می آوریم 
که معروف ترین آن ها سریال »خانه به دوش« بود اما توانمندی معینی 
در ایفای نقش مــادر خــانــواده ای پر از چالش در فیلم »ابلق« نظر 

منتقدان و هیئت داوران این دوره از جشنواره فیلم فجر را به خود 
جلب کرد و نام او در فهرست نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل 

زن قرار گرفت. 
به بهانه بازی قابل توجه او در فیلم »ابلق« و بخت گرفتن سیمرغ 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن این دوره از جشنواره فیلم فجر با او 

گفت وگو کردیم که می خوانید. 
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