
نامه ساختگی
در  که  خــنــده داری  و  نامه ساختگی 
فــضــای مــجــازی منتشر شــد و مثالً 
فایزر  واکسن  تعدادی  مــی داد  نشان 
به دفتر رهبر معظم انقالب تحویل 
شده را حتماً خوانده اید. حاال کیانوش 
و  غــذا  جهانپور، سخنگوی ســازمــان 
دارو با اشاره به انتشار تصویر این نامه جعلی نوشته است: »جمهوری 
اسالمی از هر چیز و هر جا شانس نیاورده باشه انصافاً از اپوزیسیون و 
مخالف و معاند، بخت و اقبال، همراهش بوده و هست! فقط اونی که 

برای این شیرین کاری ها، دستمزد میده رو تصور کنید«.

تعلیق کنید
درســـت اســـت کــه انــتــخــابــات آمریکا، 
بازی های  دیوانه  و  بعدش  جنجال های 
ترامپ و برخی طرفدارانش ظاهراً تمام 
امــا چــه موافقان رئیس جمهور  شــده 
سابق و چه مخالفانش هنوز دست بردار 
نیستند. کانال تلگرامی آمریکانا نوشت: 
برخی از گروه های مدنی مشهور در آمریکا تهدید کرده اند در صورت عدم تعلیق 
 صفحه ترامپ در یوتیوب، پلتفرم یوتیوب را تحریم و بایکوت خواهند کرد.

قربون حواس جمع
چند بار برایتان پیش آمده که گاهی 
چیزی را مثالً در گیت فالن فرودگاه 
جا بگذارید؟ اگر فکر می کنید چنین 
نــدارد این پست یک  چیزی امکان 
کاربر فضای مجازی را بخوانید: قربون 
تاپ:٣٧دستگاه،  لپ  جمع:  حواس 
حافظه:٢٠٨  کارت  قلم،   972 و  زیورآالت:هزار  موبایل:٦٤٤دستگاه، 
عدد، عابربانک:هزار و 82 فقره، کارت ملی و شناسنامه: هزار و 135 
جلد، چک و پول نقد:٢میلیارد و ٥٠٠میلیون و ٧٨٤هزار تومان...! 
)لیست اشیای جامانده در گیت  سپاه در  فرودگاه مهرآباد که تحویل 

صاحبانش شده؛ فقط در سال٩٨(

اگر ایرانی بودم...
پست های  و  تصاویر  هــم  شما  اگــر 
مربوط به ماهواره داری و ماهواره بازی 
پیشنهاد  دیـــده ایـــد  را  امـــاراتـــی هـــا 
مجازی  فضای  پست  ایــن  می کنیم 
سیاح،  سیدامیر  بــخــوانــیــد.  هــم  را 
ــتــصــادی در  ــاس مــســائــل اق ــارشــن ک
توییتر نوشت: »آرش عزیزی فیلم تحسین BBC فارسی از ماهواره 
امارات را گذاشته نوشته مردم ایران می پرسند چرا امارات پیشرفت 
پادکستر مشهور  مناکر،  ویل  برق هستیم؟!  فکر  در  ما  و  می کند 
چرا  می پرسیدم  بودم  ایرانی  اگر  داده:  جوابشو  کنایه  با  نیویورکی 
دولت ما هم به آمریکا و ژاپن پول نمیده تا برامون موشک هواکنن؟!

 محمد تربت زاده  شاید نام »دارک 
وب« بارها به گوشتان خــورده باشد 
بــاشــد  بـــار  نخستین  هـــم  ــد  شــای و 
را مــی شــنــویــد. درهــرصــورت  کــه آن  
دارک   ــاره  دربـ زیـــادی  کنجکاوی های 
که  آن هایی  و حتی  دارد  وجــود  وب 
درستی  به  هم  شنیده اند  را  نامش 
و  چــیــســت  وب  دارک  ــنــد  ــمــی دان ن
چطور عمل می کند. پیش از آنکه به 
جزئیات مربوط به این فضای مرموز 
بپردازیم، بد نیست بدانید صفحاتی 
ــه راحــتــی و  کــه کـــاربـــران ایــنــتــرنــت ب
بــا مــرورگــر هــای ســـاده بــه آن دست 
شبکه های  عــالوه  به  می کنند،  پیدا 
اجتماعی و خالصه هرچیزی که شما 
اینترنتی«  »فــضــای  عــنــوان  بــا  را  آن 
می شناسید، فقط 4 درصد از »وب« 
را تشکیل می دهد و 96 درصد دیگر، 
دارک وب است که دسترسی به این 
بخش از وب به راحتی با مرورگر های 

ساده امکان پذیر نیست!

سؤاالت کنکور در دارک وب!»
اینترنت  ممنوعه  بخش  وب  دارک 
به  ورود  هر کسی جرئت  که  اســت 
آن را ندارد. معموالً اتفاقاتی در این 
که  مــی دهــد  رخ  اینترنت  از  بخش 

خارج از تصور خیلی هایمان است. 
در دارک وب همه چیز پیدا می شود. 
از انواع و اقسام مواد مخدر گرفته تا 

اسلحه و تجهیزات جنگی. 
در دارک وب حتی تسلیحات نظامی 
و  مــوشــک  تــانــک،  مانند  پیشرفته 
می شود!  فــروش  و  خرید  هم  پهپاد 
نیز  مخدر  مــواد  دالالن  از  بسیاری 
می کنند.  معامله  طــریــق  همین  از 
انسان  قاچاق  و  تجارت های جنسی 
هم یکی از موارد رایجی است که در 

این فضا صورت می گیرد.
پرطرفدار  بخش های  از  دیگر  یکی 
اســنــاد  بـــه  مـــربـــوط  نــیــز  وب  دارک 
ــادی مانند  ــت. اســن غــیــرقــانــونــی اسـ
اطالعات شخصی افراد، اسناد هک 
شـــده یــک ســازمــان و چــیــزهــایــی از 
نجومی  قیمت های  با  که  قبیل  ایــن 
نمونه جالب  معامله می شوند. یک 
هم سؤاالت کنکور سال گذشته بود 

رفــتــن، در دارک وب  لــو  از  کــه پــس 
هیچ  البته  می شد!  فــروش  و  خرید 
وقت معلوم نشد آن سؤال ها، واقعاً 

سؤاالت کنکور بودند یا نه.

96 درصد»
گفته  وب  از  بخشی  بــه  وب  دارک 
معمولی  مرورگر های  با  که  می شود 
قابل دسترسی نیست. در دارک وب، 
هم هویت واقعی و IP بازدیدکنندگان 
فیزیکی  مــوقــعــیــت  ــم  هـ و  ــنــهــان  پ
وب ســایــت هــا مــخــفــی و رمــزنــگــاری 

می شود. 
دارک وب خودش شامل سه قسمت 
ــود. یـــک قــســمــت کـــه هــمــان  ــی شـ مـ
دو قسمت  و  دارک وب اصلی است 
دیگر دیپ وب و دارک نت نام دارند 
که روی هم رفته 96 درصد از فضای 

وب را تشکیل می دهند.
مجموعه ای  نت  دارک  یا  وب  دارک 
دسترسی  کــه  سایت هاست  وب  از 
 TOR بــه آن هـــا بــا ابــزار هــایــی مانند
وب سایت ها  این  است.  امکان پذیر 
روی کامپیوتر های مختلف و اینترنت 
ذخیره  پراکنده  و  ناشناس  به صورت 
آن ها  شناسایی صاحبان  و  شده اند 

غیرممکن است.
دیپ وب نیز به آن بخش از اطالعات 
وب سایت ها گفته می شود که توسط 
موتور های جست وجو قابل دستیابی 
ــران  نــیــســت. مــثــالً ایــمــیــل هــای کــارب

نامه های  در  مــوجــود  مــحــتــوای  یــا  و 
اداری یک  اتوماسیون  یک سیستم 
ســـازمـــان هــرگــز تــوســط یــک مــوتــور 
نیست.  دستیابی  قابل  جست وجو 
و  اطــالعــات محرمانه  بــه  وب  ــپ  دی
شخصی کاربران و سازمان ها روی وب 
اطالق می شود که طبیعتاً دسترسی 

به آن ها برای عموم فراهم نیست.

نمی شود اطمینان کرد»
زبــان بسیار ســاده تــر، در فضای  بــه 
معمولی اینترنت، شما به سایت یک 
فروشگاه آنالین متصل شده و از آن 
خرید می کنید اما در دارک وب، به 
مانند  غریبی  و  عجیب  سایت های 
ــســان، ســالح،  ــروش ان ســایــت هــای فـ
و  و... متصل می شوید  مــواد مخدر 
کاالی  شوید،  شناسایی  آنکه  بــدون 

مورد نظر را خریداری می کنید!
طبیعتاً واحد تبادل پول هم بیت کوین 
فروشنده  هویت  همچنان  تا  اســت 
به همین  بماند.  ناشناس  و خریدار 
دلیل دارک، بهشت خالفکارهاست 
که می توانند هر چیزی را در آن خرید 

و فروش کنند.
ســؤال امــا اینجاست کــه خــریــدار و 
اعتماد  یکدیگر  به  چطور  فروشنده 

می کنند؟
معروف  مــارکــت هــای  وب،  دارک  در 
و شناخته شــده ای وجــود دارنــد که 
زیــادی  حــد  تــا  را  خرید  از  اطمینان 

تأمین می کنند، اما به طور کلی به دلیل 
اینکه قوانین حاکم بر کشور ها امکان 
نظارت و ورود به دارک وب را ندارند 
نمی توان به معامالت موجود در آن 

اطمینان کرد.

شایعه های دارک وبی»
در مورد دارک وب شایعات زیادی نیز 
اگــر کسی  اینکه  مطرح اســت. مثالً 
یک بار به دارک وب وارد شود، پس 
از آن اطالعات سیستم و خود فرد، 
افـــراد داخــل دارک وب  مــورد پیگرد 
قرار می گیرد! این ادعا اما هیچ جوره 
در  هیچ کس  چراکه  نیست  درســت 
دارک وب به اطالعات شما دسترسی 
ندارد. برخی ها هم ادعا می کنند اگر 
ممکن  شــود،  وب  دارک  وارد  کسی 
است دیگر نتواند از آن خارج شود! 
این شایعه هم نه مبنای علمی دارد 
کاربران  چراکه  منطقی،  مبنای  نه  و 
بالفاصله پس از ورود به دارک وب، 
آن خارج  از  برای همیشه  می توانند 

شوند.

فکرش را از سرتان بیرون کنید»
حــاال احــتــمــاالً بــرایــتــان ســـؤال پیش 
وارد دارک وب  باید  آمــده که چطور 

شد.
ایــن  متخصصان  گفته  اســـاس  ــر  ب
مرورگر  یک  دارای  وب  دارک  حــوزه، 
بــرای استفاده در  باز است که  متن 
این محیط طراحی شده، این مرورگر 
امکان شناسایی، شنود و یا رهگیری 
کاربر را غیرممکن می کند و این امکان 
را به وجود می آورد تا کاربر بتواند به 
میلیون ها وب سایت مخفی شده و 
ناشناس  به صــورت  شــده  رمزنگاری 
متصل شود. در چنین شبکه ای نه 
IP کاربر و نه IP سرور قابل شناسایی 
به همین خاطر است  اســت. دقیقاً 
که کاربران عادی حتی نباید به ورود 
نخستین  کنند!  فکر  وب  دارک  بــه 
اشتباه در دارک وب می تواند آخرین 
اشتباه باشد و منجر به هک شدن یا 
اخاذی از شما شود. پس فکر ورود به 
از سرتان  را برای همیشه  دارک وب 

بیرون کنید! 

 مجازآباد
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 گذری بر فیلم های سی و نهمین جشنواره فیلم فجر

ازتاریکی»روشن«تامعجزه»تیتی«

دوگانه سازی

غــرض دار و مــرض دار فقط این  خاصیت رسانه های آن طــرف آبــیِ 
نیست که مشکالت و کمبودهای ایران را بزرگ نمایی و توی بوق و 
کرنا کنند. آن ها این را هم وظیفه خودشان می دانند که اگر مشکل و 
دردسری در کشورهای غربی رخ می دهد، بی خیال از کنارش بگذرند 
را دیــروز مجله  آرومــه« بگیرند. یک نمونه اش  و تریپ »همه چی 

اینترنتی »فارس پالس« منتشر کرد که می خوانید. 
شرکت  بــه  متعلق  استارشیپ  راکــت  اولــیــه  نمونه  پیش  روز  چند 
اسپیس ایکس هنگام فرود در ایالت تگزاس آمریکا منفجر شد. این 
چندمین تالش ناموفق شرکت اسپیس ایکس برای به پرواز درآوردن 
راکت استارشیپ در چندماه گذشته است که در تمام این تست ها، 
این راکت نتوانسته با موفقیت روی زمین فرود آید و یا اینکه روی 

پرتابگر منفجر شده است.
البته این شکست ها در پروژه های علمی، موضوع عجیبی نیست و 
حتی الزمه پیشرفت محسوب می شود اما آنچه غیرطبیعی است 

واکنش  دوگانه رسانه های ضدانقالب در قبال چنین اتفاقی است.
آمریکایی،  مــاهــواره بــر  راکــت  انفجار  از  هفته  یک  گذشت  از  پس 
موفقیت  عــدم  از  خبری  هیچ  ــان  زب فارسی  مــاهــواره ای  شبکه های 
متخصصان آمریکایی منتشر نکرده اند اما کافی است عملکرد آن ها 

را با اتفاقی مشابه در ایران مقایسه کنیم.
دقیقاً یک سال پیش، ماهواره ظفر با موفقیت به فضا پرتاب شد 
ولی در آخرین لحظات نتوانست با سرعت کافی در مدار تعیین شده 
قرار بگیرد و سقوط کرد. رسانه های ضدانقالب در آن زمان، عالوه بر 
پوشش 100 درصدی این عدم موفقیت، در برنامه های مختلف خود 
ایــران جلوه  تمام  برای  بزرگی  را شکست  این موضوع  تالش کردند 
با عناوینی همچون »علت  برنامه های متعدد  زمــان،  آن  در  دهند. 
ایــن تجربه علمی و  ایــران« سعی داشــت  شکست های پی در پی 
تکنولوژیک را یک اتفاق عجیب جلوه دهد، گویی همه پیشرفت های 
علمی جهان همواره با موفقیت کامل پیش می رود و فقط ایران بوده 

که در این مسیر شکست خورده است.
درواقع، ایجاد یأس و ناامیدی نسبت به پیشرفت و ایجاد سرخوردگی 
در بین مردم ایران مهم ترین چیزی است که این رسانه ها به آن فکر 
می کنند. در این میان، آنچه ضدانقالب تالش می کند نادیده گرفته 
و فراموش شود، ورود ایران به عرصه هایی از فناوری است که فقط 

کشورهای انگشت شماری توان ورود به آن را داشته اند.

غم هایت را هورت بکش!
رقیه توسلی: توی شکم جاروبرقی کلی خوردنی جا خوش کــرده. بــادام، 
قند، نُقل، چیپس، تخمه آفتابگردان. عمراً چنین صحنه ای را می دیدم اگر 

دستبندم هنوز سرجایش نشسته بود. دور مچ چپم.
قابی بامزه و دیدنی می شد اگر مال گم کرده به حساب نمی آمدم. اما حاال 
نه واقعاً. یک ساعتی می شود که گمش کــرده ام. کیسه را زیــرورو می کنم. 
تار  استرس، چشم هایم  از  پالستیک.  توی  گردانم  برمی  را  محتویاتش 
شده اند. 10 بار پلک پلک می زنم، دیدم شفاف شود که نمی شود. کلی دعا 
می کنم زنجیر پیزوری ام دست از قایم باشک بردارد و یکهو بین این همه 

گردوغبار بگوید دااااالی!
دورم شلوغ است. کرونا کجا بود. همه بدوبدو آمده اند. نمی دانم از کجا خبر 
شده اند. چشم می گردانم. زنی گوشه سرم ماشین حساب به دست ایستاده. 
حسابدارمسابداری، چیزی باشد انگار. روی لبش پوزخند است. »خاله« 
هم هست. هی قربان صدقه ام  می رود که فدای سرت بابا. از قدیم گفتن 
طال برا پُز و خوشگلیه تا پس انداز. بیا نپیچ به خودت این قدر. »خواهری« 
هم هست. درست باالی کله من و جارو. لب می گزد و تلخ می گوید: آخه 

سهل انگاری کردی خواهر من. چرا قفل خرابش رو ندادی تعمیر؟
»آقاجان« هم آمده، نشسته روی کاناپه. با همان لحن آرام همیشگی اش  
می گوید: عیبی نمی کند پدرجان. اگر یادت باشد من به شما گفتم یکی 
از کیفرهای دارایی چیه؟ نقصان. حاال نقصان پیش آمده. اتفاق غمباری 
نیست. پاشو دخترم. »آفرینش« هم تشریف دارد. با کلی دلقک بازی و 
هرهر خنده که الهی به فدای عمه مالباخته ام بروم. آن هم چه مالی! چه 

مالی! طالی 18 عیار. یادگاران عهد عتیق.
»سارا« هم با بمب متلک هایش آمده. اولین بمبی که می اندازد روی مالجم 
این است: دخترخاله نکنه سرکاریم؟ نفروخته باشیش یه وقت؟ »برادرخان« 
هم تکیه به دیوار روبه رو نطق می کند: آجی جان! طال محاله تصمیم بگیره 
گم شه بتونی پیداش کنی. بی خیالش شو لطفاً. گوش که تیز می کنم صدای 
»عزیز« را می شنوم البه الی جمعیت. انگار دارد اسمم را می برد. پا می شوم 
می روم سمتش. با طمأنینه وراندازم می کند مادر. آن وقت طوری که بنشیند 
در جانم می گوید: اگر نمی دانی بدان؛ برای غم قانون و قاعده ای نیست مگر 
اینکه خودت بخواهی وضعش کنی... دخترکم! عمر دوباره نداریم. آسان 
زندگی کن. آسان. آسانِ آسان. حاال چند نفس عمیق بکش و پایه میز 

تلویزیون را ببین.  معرکه تمام می شود و همه می روند بی خداحافظی.
زنجیر طالیی توی مُشتم است. اما چه فایده! سر، چشم و قلبم درد می کند. 
مادرم درست می فرماید واقعاً. آرامش، جواهر است وگرنه که خروار خروار 

طال در زرگری پیدا می شود!

روزمره  نگاری

سواد رسانه

11 10

10

12

درباره  فیلم »بی همه چیز« سوگلی منتقدان جشنواره فجر

 سیمرغ اشتباهی 
برای فیلم نامه اقتباسی!

امروز میزبان لیگ قهرمانان آسیامشخص می شود 

 پیشگامی ایرانی ها 
و سکوت قطری ها

 تفاهم کمیته ملی المپیک 
و مؤسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی 

 میزبانی آستان قدس 
از تیم های المپیکی

از قاچاق انسان تا فروش تسلیحات نظامی در تاریکخانه وب

زیر پوست  اینترنت
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لیگ  رقابت های  پانزدهم  هفته  حسینی:  سینا 
برتر عصر دیروز با برگزاری پنج دیدار آغاز شد که 
تیم های  گل گهر، فوالد خوزستان، ماشین سازی 
اصفهان  ســپــاهــان  و  اراک  آلــومــیــنــیــوم  تــبــریــز، 
توانستند از سد رقبای خود عبور کنند تا جدال 
میان  بیستم  لیگ  بندی  رده  جــدول  صــدر  در 

مدعیان اوج بگیرد.

منشا فرشته نجات قلعه نویی#
قلعه نویی  امــیــر  تقابل  ششمین  و  بیست  در 
بــاتــجــربــه گل گهر  مــجــیــد جــالــی، ســرمــربــی  و 
سود  به  را  بــازی  ورق  مربیان  نیمه  در  توانست 
ــد و گــل گــهــر بـــه ســـه امــتــیــاز  ــردانـ ــازگـ تــیــمــش بـ
ــیــس دســت  ــا پــرســپــول ــیــش از بـــــازی بـ  مــهــم پ

یابد. 
در نیمه اول تاش دو تیم برای گلزنی به تساوی 
ــان  دروازه بــ خطیر  ســوپــرواکــنــش  دو  و  انجامید 
در  که  البته  شــد؛  گل گهر  برتری  مانع  نساجی 
بود  به خودی حسین خطیر  اول روی گل  نیمه 
که گل گهر به گل رسید و در ادامه حامد شیری 
از روی نقطه پنالتی جبران مافات کرد تا نیمه اول 

با تساوی به پایان برسد.
ترکیب،  بــه  منشا  ورود  و  دوم  نیمه  شـــروع  بــا 
حمله شاگردان قلعه نویی دوچندان شد تا اینکه 
سرانجام حمات سریالی گل گهر در دقیقه 85، 
به طلسم گل نزدن های خود  با ضربه سر  منشا 
تیمش  بـــرای  هفته  هفت  از  پــس  و  داد  پــایــان 
گلزنی کند تا هم دهمین گل فصل خود را به ثمر 
برساند و هم گل گهر در آستانه پیروزی در هفته 

پانزدهم قرار گیرد. 
نداشت  ثمری  نساجی  بــازی حمات  ادامــه  در 
تقابل  آخــریــن  از  پیش  قلعه نویی  شــاگــردان  تــا 
از  بــیــرون  امتیاز  ســه  پرسپولیس،  بــا  نیم فصل 
چهارمین  بــرای  نساجی  و  کنند  کسب  را  خانه 
شکست  جــالــی،  هــدایــت  تحت  متوالی  هفته 
پایان  بــه  امتیاز   9 بــا  را  اول  نیم فصل  و   بــخــورد 

برساند.

نوبرانه ماشین در هفته پانزدهم#
صنعت  و  ماشین سازی  فوتبال  تیم های  ــدار  دی
پایان  به  میزبان  تیم  گله  یک  پــیــروزی  با  نفت 
این مسابقه موقعیت هایی  رسید.هر دو تیم در 
صنعت  موقعیت های  که  داشتند  گلزنی  ــرای  ب

نفت خطرناک تر بود. 
با این حال این ماشین سازی بود که موفق شد در 
دقیقه 85 توسط سیروس صادقیان به گل برتری 
برسد و در نهایت سه امتیاز را کسب کند.صنعت 
نفت با این شکست ۲۳ امتیازی باقی ماند و به 
رده چهارم سقوط کرد. این تیم که روند خوبی را در 
لیگ طی می کرد، چهار مسابقه است که نمی تواند 
برنده از زمین خارج شود. ماشین سازی با کسب 
سه امتیاز نخستین پیروزی فصلش را جشن گرفت 
 و هشت امتیازی شد ولی همچنان در قهر جدول 

باقی ماند.

خطیبی روی نوار پیروزی#
نفت  از خانه  دیــداری خارج  در  اراک  آلومینیوم 
مسجد  داد.نــفــت  شکست  را  سلیمان  مسجد 
خانگی  ورزشگاه  در  اراک  آلومینیوم  و  سلیمان 
این  کــه  رفتند  هــم  مصاف  بــه  سلیمان  مسجد 
بــه سود  یــک  بــر   ۲ نتیجه  بــا  نهایت  در  ــدار  دیـ
شاگردان خطیبی در تیم آلومینیوم اراک به پایان 
از خانه  بــرد خــارج  آن هــا صاحب یک  تا  رسید 
شوند. در این بازی مهدی حسینی در دقایق ۴۳ 
و ۴9 برای آلومینیوم و ساسان حسینی در دقیقه 

۷۳ برای نفت مسجد سلیمان گل زنی کردند.

تداوم بحران شهرخودرو#
کاپیتان های  نخست،  نیم فصل  پایانی  هفته  در 
سابق استقال در اهواز به مصاف یکدیگر رفتند 
که در نهایت شاگردان نکونام با نتیجه دو بر صفر 

توانستند یک پیروزی دلچسب را بدست آورند.  
فوالدی ها با شروع توفانی از همان دقایق نخست 
بازی، نبض مسابقه را به شکل کامل در اختیار 
آبشک  بلند  اوت  پرتاب   ۱۶ دقیقه  در  و  گرفتند 
طی یک رفت و برگشت جلو پای نیک نفس افتاد 
را  توانست دروازه میاد فراهانی  و هافبک فوالد 
باز کند و فوالدی ها را با یک گل از حریف پیش 
اثرگذاری  با  پاتوسی  دقیقه ۲۴ سانتر  بیندازد.در 
نیک نفس به ساسان انصاری رسید و ضربه سر 
او گل دوم فوالد را رقم زد.در دقیقه ۶۰ در صحنه ای 
بازیکنان دو تیم با هم درگیر شدند که در نهایت 
داور بازی به کولیبالی کارت زرد نشان داد و جو را 
آرام کرد.در دقیقه 8۲ داور بازی به محمد نوازی 
به دلیل اعتراضاتش کارت زرد نشان داد.در ادامه 
حمات شهرخودرو برای جبران نتیجه بی ثمر بود 
تا این دیدار در نهایت با برتری دو گله فوالدی ها 

به پایان برسد.

نویدکیا یقه فکری را گرفت#
تیم  بازی هفته، جدال دو  ترین  اما در حساس 
سپاهان و استقال در ورزشگاه نقش جهان به 
تا شانس  خورد  رقم  اصفهانی  پوشان  زرد  سود 
ــــرای کــســب عــنــوان  ــاگـــردان مــحــمــود فــکــری ب شـ

قهرمانی نیم فصل از بین برود.
از  یکی  استقال  و  سپاهان  امــتــیــازی   ۶ دوئـــل 
که شاگردان  بــود  هفته  ایــن  تماشایی  بــازی هــای 
ــا تــیــزهــوشــی و  مــحــرم نــویــد کــیــا تــوانــســتــنــد بـ
با  را  صدرنشین  استقال  ویــژه،  موقعیت طلبی 
از  استقال  تا  دهند  شکست  شهباززاده  دبــل 
رسیدن به عنوان قهرمانی نیم فصل رقابت های 
شاگردان  بــازی  ایــن  در  شــود.  محروم  برتر  لیگ 
محمود فکری با ارائه یک بازی ضعیف و دور از 
انتظار نه تنها دروازه پیام نیازمند را با خطر جدی 
پی  در  پی  اشتباهات  با  بلکه  نکردند  رو  به  رو 
عنوان  یک  برای کسب  را  موقعیت طایی خود 
تــا آبــی پــوشــان با  روحیه بخش از دســت دادنـــد 

شکستی تلخ به تعطیات نیم فصل بروند.

قلعه نویی و نکونام در جمع مدعیان باقی ماندند

استقالل  از صدر افتاد

توافق بایرن با »اوپامکانو«
حسن صالح حمیدزیج، مدیر ورزشی بایرن مونیخ، اعام کرد این باشگاه با دایو 

اوپامکانو، مدافع فرانسوی الیپزیش، به توافق رسیده است.
به گزارش »ورزش سه« اوپامکانو که در دو فصل اخیر نمایش های درخشانی 
جمله  از  مختلفی  باشگاه های  توجه  مــورد  داد،  ارائــه  الیپزیش  ترکیب  در 
دفاعی مشکاتی  در خط  ایــن فصل  در  که  بایرنی ها  بــود  منچستریونایتد 
داشتند و گل های بیشتری نسبت به فصل قبل دریافت کردند، خیلی زود 
کار انتقال اوپامکانو را نهایی کردند. منچستریونایتد هم دنبال این بازیکن بود.

»هری مگوایر« رهبر خوبی نیست 
پل پارکر، ستاره سابق منچستریونایتد، معتقد است که هری مگوایر، کاپیتان 
یونایتد، رهبر خوبی نیست، داوید دخیا را در موقعیت سختی قرار داده و 
سولسشر باید به فکر جایگزینی برای او باشد.به گزارش سرویس ورزش مگوایر 
در تابستان سال ۲۰۱9 تبدیل به گران قیمت ترین مدافع جهان شد و از آن زمان 
تاکنون زیر ذره بین رسانه ها قرار داشته است.پارکر گفت: »مردم مدام می گویند 
که باید یک بازیکن برای بازی در کنار هری مگوایر به منچستریونایتد اضافه 

شود، اما من نظرم این است که باید دو مدافع وسط بیاورند«.

کومان: پیکه باید مراقب حرف زدنش باشد
رونالد کومان از اینکه ممکن است جرارد پیکه برای اظهارات اخیرش محروم 
شود، ابراز نگرانی کرد. به گزارش سرویس ورزش جرارد پیکه به تازگی در 
یک مصاحبه گفته بود 85 درصد داوران اسپانیایی هوادار رئال هستند و 
جهت دار سوت می زنند. کمیته انضباطی بر علیه او پرونده تشکیل داده و 
ممکن است بین ۴ تا ۱۲ جلسه محروم شود. کومان با نگرانی از این قضیه 
صحبت کرد: »اگر محروم شود، مشکل بزرگی برای من و تیم خواهد بود، 

ولی پیکه آن قدر باتجربه است تا چیزی که می خواهد را بگوید«.

تیتر بی رحمانه اکیپ علیه نیمار
برابر  بازی رفت  از دست دادن  و  نیمار  نشریه اکیپ مصدومیت اخیر 

بارسا را به سوژه حمله خود علیه ستاره برزیلی تبدیل کرد.
اکیپ در ابتدا گزارش کرد نیمار به طور قطع به بازی روز سه شنبه برابر 
بارسا در لیگ قهرمانان نخواهد رسید و باشگاه PSG نیز چند ساعت 
بعد تأیید کرد که نیمار حداقل چهار هفته به دلیل مصدومیت عضله 
ران از میادین به دور خواهد بود.تیتر یک نشریه اکیپ با عنوان: »دام 
شیشه ای«، اشاره به مصدومیت های متعدد نیمار در فصول گذشته دارد.

فوتبال آسیا  روزه کنفدراسیون  امــروز مهلت ۱۴ 
برای درخواست میزبانی از لیگ قهرمانان آسیا 
به پایان می رسد و این در حالی است که تاکنون 
۱۰ باشگاه به صــورت رسمی اقــدام کــرده انــد. به 
فوتبال آسیا  فارس، مهلت کنفدراسیون  گزارش 
از مرحله گروهی لیگ  برای درخواست میزبانی 

قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ امروز به پایان می رسد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل شرایط کرونایی 
لیگ  هــای  رقــابــت  از  ایــن فصل  گرفت  تصمیم 
قهرمانان آسیا را نیز مثل سال گذشته به صورت 

متمرکز برگزار کند.
البته AFC در این دوره سخت گیری های خود 
را کمتر کــرد و اعــام کــرد هر گــروه می تواند به 
نیست  نیازی  و  برگزار شود  میزبانی یک کشور 
یک کشور میزبان تمام مسابقات مرحله گروهی 

باشد.
در همین رابطه ۱۳ روز پیش با ارسال نامه ای به 
تمام فدراسیون های اعضا اعام کرد تا یکشنبه 
از  تا درخــواســت میزبانی  ــد  ۱۴ فوریه زمــان دارن

سوی باشگاه های خود را اعام کنند.
امروز ضرب االجل کنفدراسیون فوتبال آسیا به 
پایان می رسد و تاکنون چهار نماینده کشورمان 
پا  فوالد  و  تراکتور  استقال،  پرسپولیس،  یعنی 
برای  خود  رسمی  درخواست  و  گذاشتند  پیش 

میزبانی از گروه های خود را اعام کردند.
از عربستان هم تیم های الهال، النصر و االهلی 

سه نماینده اش به صورت رسمی برای میزبانی 
ــد. از  از گــروه هــای خــود اقـــدام کــردن

ــارات دو بــاشــگــاه شــارجــه و  ــ ام
ــوحــده دســـت بــه چنین  ال

کشور  از  زدنــد.  اقدامی 
عراق هم تنها الشرطه 
شـــده  عـــمـــل  وارد 

است.

9 درخواست#
ــاشــگــاه  ب  9 تـــاکـــنـــون 

ــرای مــیــزبــانــی از ایــن  بـ
ــدام رسمی  ــ اق رقــابــت هــا 

کردند. نکته جالب در 
این اعام درخواست 

میزبانی ها سکوت قطری هاست. با وجود اینکه 
میزبانی  را  مسابقات  تمام  گذشته  ســال  قطر 
نمایندگان   ) شنبه  )عصر  کنون  تا  ولــی  کردند 
میزبانی  درخــواســت  بــرای  اقــدامــی رسمی  قطر 
خود  روی  پیش  زمان  ۲۴ ساعت  البته   نکردند 

دارند.
امیرعلی حسینی، مدیر روابط بین الملل باشگاه 
پیگیری های  به  توجه  با  کرد:  اعام  پرسپولیس 
مدیریت باشگاه و بررسی های صورت گرفته در 
ارتباط با نحوه انجام پروتکل ها و استانداردهای 
ــال آســیــا بــــرای بـــرگـــزاری  ــب ــوت کــنــفــدراســیــون ف
ــابــت هــای مــرحــلــه گــروهــی لــیــگ قــهــرمــانــان،  رق
باشگاه پرسپولیس درخواست میزبانی بازی های 
گروه پنجم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ 

را ارسال کرد.
وی افزود: درخواست پرسپولیس برای میزبانی 
ارســال شــد. فرم  بــازی هــا، روز شنبه ۱8 بهمن، 
آسیا،  فــوتــبــال  کنفدراسیون  ســوی  از  ارســالــی 
هــتــل، ســه زمین  بــا مشخصات چــهــار  هــمــراه 
ــدارک ارســالــی  ــ تــمــریــن و دو ورزشـــگـــاه جـــزو م
ایــران  فوتبال  فــدراســیــون  بــا هماهنگی  کــه   بــود 

انجام شد.

فهرست میزبانان#
گفتنی است بازی های مرحله گروهی غرب آسیا 
اردیبهشت ســال ۱۴۰۰  تا دهــم  فــروردیــن  از ۲5 
بــرگــزار خــواهــد شــد و بــا احتساب زمــان ورود 
تیم ها، میزبانی مرحله گروهی حدود 

۲۰ روز به طول می انجامد.
ــی بــاشــگــاه هــایــی که  ــامـ اسـ
تمایل به میزبانی دارند به 

این شرح است:
ایـــــــــــران: اســـتـــقـــال، 
و  تراکتور  پرسپولیس، 

فوالد
ــهــال و  عــربــســتــان: ال

االهلی
ــده و  ــ ــوحــ ــ ــ امــــــــــــارات: ال

الشارجه
عراق: الشرطه

علیرضا تاج فیروز مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی 
آستان قدس از تفاهم با کمیته ملی المپیک برای 
برگزاری اردوی تیم های المپیکی در مؤسسه تربیت 
علیرضا  ورزش  گـــزارش سرویس  ــه  داد.بـ بدنی خبر 
تاج فیروز ضمن شرکت در جلسه اجرایی کمیته ملی 
المپیک از توافق برای برگزاری اردوی تیم های راه یافته 
به المپیک در مؤسسه تربیت بدنی خبر داد و گفت : 
با توجه به امکانات و تجهیزات مدرن مؤسسه تربیت 
بدنی و همراهی خــوب آقــای صالحی امیری رئیس 
کمیته ملی المپیک و استقبال همه مدیران شرکت 
کننده در جلسه ، همگی خواهان برگزاری اردوی این 
تیم ها در مشهد و در کمپ مؤسسه تربیت بدنی 
شدند؛ چرا که این سفر هم بعد ورزشــی و هم بعد 

معنوی به لحاظ افزایش روحیه ورزشکاران دارد. 
وی ادامه داد: با توجه به امکانات و تجهیزات موجود ، 
این مؤسسه می تواند پذیرای اردوی بیش از ۲5 رشته 
ورزشی وِیژه آقایان و بیش از ۱۷ رشته ورزشی ویژه بانوان 
باشد. در این رابطه سید رضا صالحی امیری رئیس 
: تمامی رشته های  کــرد  اعــام  المپیک  کمیته ملی 
المپیکی تا قبل از المپیک می توانند یک اردو را در 
شهر مشهد و در مؤسسه بسیار خوب تربیت بدنی 

با هزینه کمیته المپیک برگزار کنند.
وی در این باره گفت: یک مجموعه بسیار قوی ورزشی 
در قلب مشهد با تمامی امکانات ساخته شده است. 
این مجموعه بیش از ۲۰ سالن ورزشی شامل رزمی، 

استخر و بدنسازی دارد.
رئیس کمیته المپیک ضمن مصوب کردن برگزاری این 

اردوها در مشهد خاطرنشان کرد: چنین مجموعه ای در 
تهران نداریم و سال ۱۴۰۰ می توانیم یک اردوی پسران 
و یک اردوی دختران برای تیم های المپیکی با هزینه 

کمیته ملی المپیک در مشهد برگزار کنیم.

تأکید معاون وزیر#
چندی پیش هم احمدی معاون فرهنگی و توسعه 
ورزش همگانی وزارت ورزش در سفری که به مشهد 
داشت در جلسه امضای تفاهم نامه با بنیاد کرامت 
آستان قدس رضوی گفت: از آنجایی که این مؤسسه 
از نظر ورزشی هیچ چیزی کم ندارد و تمام ظرفیت های 
مورد نیاز فدراسیون های وزارت ورزش را دارد و همین طور 
قابلیت برگزاری اردو های تیم های ملی در این مؤسسه 

امکان پذیر است. 

اردوی تیم ملی فوتبال#
بــا توجه بــه امکانات عالی  ایــن در حالی اســت کــه 
استادیوم امــام رضــا)ع( بیش از این هم زمزمه هایی 
مبنی بر اردوی تیم ملی فوتبال چه در زمان کی روش 
و چه در زمان اسکوچیچ در مشهد شنیده می شد. 
استادیوم امام رضا)ع( با توجه به شرایط استانداردی که 
در زمین اصلی و حتی زمین تمرینی خود دارد همیشه 
مورد توجه تیم های میهمان بوده و محل مناسبی برای 
بــرگــزاری دیــدارهــای ملی در رده هـــای مختلف است. 
ضمن اینکه میزبانی آستان قدس رضــوی همیشه 
زبانزد میهمانان در رشته های مختلف ورزشــی بوده 

است.

امروز میزبان لیگ قهرمانان آسیامشخص می شود 

پیشگامیایرانیهاوسکوتقطریها
تفاهم کمیته ملی المپیک و مؤسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی 

میزبانیآستانقدسازتیمهایالمپیکی

گزارش ویژه

 نطق عجیب سرمربی بنفیکا 
علیه مهدی طارمی!

بازیکنان  گیرترین  پنالتی  از  یکی  حــاال  طارمی  مهدی 
دنیاست.منتقدانی که در ایران او را به »فریب« متهم 
می کردند، پس از اینکه مهارت مهاجم ایرانی تیم ریوه آوه 
و پورتو در مقابل داور ویدئویی را دیدند، ناچار به تحسین 
توانایی وی شدند، اما حاال سرمربی تیم بنفیکا در نطقی 
دو دقیقه ای، به این ماجرا پرداخته و بدون اشاره به نام 
مهدی طارمی، از بازیکنانی که با بزرگ نمایی در محوطه 

جریمه جنجال درست می کنند، انتقاد کرده است.
ژرژ ژسوس که در ابتدای فصل عاقه ای به خرید آقای گل 
لیگ پرتغال، مهدی طارمی نشان داد و حاال با هر گلی 
که او در پورتو می زند، با مامت طرفداران تیمش مواجه 
می شود، در نشست خبری اش در این خصوص گفت: 
»بازیکنان باید مزخرف گفتن را تمام کنند، وقتی به آن ها 
یک ناخن می زنی، طوری رفتار می کنند که انگار با چوب به 
آن ها ضربه زده ای!«. زبان بدن سرمربی پرتغالی بنفیکا در 
لحظه ای که این جمات را به زبان می آورد، به شکلی بود 
که توجه خبرنگاران به این موضوع را جلب کرد و همچنین 
عمق بی عاقگی خسوس به مهارت پنالتی گیری را نشان 
داد. او که پس از پیروزی تیمش مقابل استوریل صحبت 
می کرد، به فشار دائمی روی داوران هم پرداخت و آن ها 
را »بی گناه« دانست و گفت که در این کشمکش طرف 
داوران را می گیرد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم پورتو 
این فصل پنج پنالتی برای تیمش گرفته و در این زمینه 

زبده ترین فوتبالیست لیگ پرتغال محسوب می شود.

پس از اتمام دیدارهای دور رفت بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران 
و برگزاری دیدار معوقه پرسپولیس مقابل گل گهر سیرجان، فصل نقل و 
انتقاالت زمستانی از دوم اسفندماه آغاز می شود و باشگاه ها می توانند 
بازیکنان مدنظر کادرفنی خود را جذب کنند و بازیکنان مازاد نیز تغییری 

در باشگاه فوتبالی شان ایجاد نمایند.
انتظار  انتقاالت،  و  به گــزارش سرویس ورزش بدون تردید در فصل نقل 
هواداران فوتبال جذب حداکثری بازیکنان باکیفیت و حفظ شاکله اصلی 
تیم است که باید دید در این ماراتن کدام باشگاه ها موفق می شوند. در 
در  مدعی  تیم های  در  بازیکنان  انتقاالت  و  نقل  ــاره  درب شایعات  ادامــه 

تعطیات نیم فصل را بررسی می کنیم.

استقالل تهران#
سیدحسین  جدایی  احتمال  آبی پوشان،  دربــاره  داغ  شایعات  از  یکی   
بــرای  دارد  احتمال  کــه  دروازه بـــانـــی  اســت؛  زمستانی  بـــازار  در  حسینی 
حضور فیکس در ترکیب بخواهد استقال را به مقصد تیم دیگری ترک 
کند. مهدی کیانی، میاد جهانی ، علی علیزاده ، حامد پاکدل و امین 
قاسمی نژاد از جمله بازیکنانی هستند که مدنظر محمود فکری هستند. 
میثم تیموری که سابقه حضور در جمع آبی پوشان را در لیگ هجدهم 

دارد، دیگر بازیکن مدنظر استقال است.

پرسپولیس تهران#
از  جدایی قرضی آریــا برزگر قطعی اســت. همچنین سعید حسین پور 
تیم پرسپولیس جدا خواهد شد و زمزمه هایی نیز درباره علی شجاعی و 

محمد انصاری وجود دارد.  اولویت پرسپولیس برای تقویت در نیم فصل، 
خرید مدافع میانی است؛ علی نعمتی و فرشاد فرجی از شهرخودرو و علی 
گزینه های مدنظر گل محمدی هستند. همچنین شایعاتی  از  ابراهیمی 

پیرامون خرید امین قاسمی نژاد آقای گل تیم شهرخودرو وجود دارد.

سپاهان اصفهان#
اگر سپاهان بخواهد ورودی به بازار نقل و انتقاالت داشته باشد، امید 
ابراهیمی و احسان حاج صفی دو بازیکن مدنظر این باشگاه خواهند بود 
با این حال سه چهار بازیکن تیم به دلیل عدم فرصت حضور در ترکیب 
اصلی تیم، از جمع طایی پوشان جدا می شوند. از جمله رضا دهقانی، 
مهدی کیانی و ... که پیشنهادهای خوبی از تیم های دیگر دارند و به دنبال 

جدایی هستند.

تراکتور تبریز#
 گفته می شود احسان حاج صفی، اشکان دژاگــه، سعید مهری ، میثم 
تیموری، محمد عباس زاده و مهدی تیکدری بازیکنانی هستند که مورد 
این  فــروش  به  تراکتور  واکنش  دیــد  باید  و  هستند  تیم ها  سایر  توجه 
بازیکنان چه خواهد بود؛ بعید به نظر می رسد که مدیران تراکتور با جدایی 
ستارگان تیم شان موافقت کنند. به نظر می رسد با توجه به بیانیه باشگاه 
ماشین سازی، در دسترس ترین گزینه نقل و انتقاالتی تراکتوری ها، پیمان 
بابایی مهاجم ماشین سازی است؛ بازیکنی که شم باالی گلزنی دارد و 
می تواند به خط آتش تراکتور در نیم فصل دوم کمک کند و استقال و 
پرسپولیس نیز به دنبال جذب او هستند. البته تراکتوری ها نیم نگاهی به 

بازیکنان ایرانی شاغل در خارج ایران هم دارند.

شهر خودرو خراسان#
 به نظر می رسد با توجه به جدایی جالی راد و تمرینات پرفشار مهدی 
لیست  به  را  نامش  دوم  نیم فصل  در  خــودرو  شهر  سرمربی  رحمتی، 
را  کــارش  نقش  دو  در  لیگ،  ادامــه  در  تا  کــرد  اضافه خواهد  بازیکنان 
روز گذشته، روح هللا سیف اللهی و سعید جالی راد  دنبال کند. در دو 
از جمع شاگردان رحمتی جدا شده اند و اخبار زیادی پیرامون جدایی 
و  نعمتی  قاسمی نژاد، علی  امین  از جمله  بازیکنان شهر خودرو  دیگر 
فرشاد فرجی مطرح است. شرایط مالکیتی باشگاه شهر خودرو و اوضاع 
نابسامان مالی باعث شده تا آینده این تیم در بازار نقل و انتقاالت فعاً 
روشن نباشد و هنوز مشخص نیست چه اتفاقاتی در حیطه مالکیتی 

رخ خواهد داد.

نرخ تبلیغ اینستاگرامی در صفحه مربیان و بازیکنان دنیا

رونالدویکمیلیوندالر،زیدان۲۰۰هزاردالر
این روزها بازار تبلیغات در فضای مجازی میان ستاره های ورزش و سینما 
حسابی داغ است. حاال آگهی های تبلیغاتی در شکل های جدید از رادیو و 
تلویزیون به صفحات سلبریتی ها سوق پیدا کرده اند و در این بین انتشار 
آگهی تبدیل به منبع درآمد دوم و سوم ستاره های ورزش شده است. طبیعتاً 

این موضوع در فوتبال جهان و اروپا شکل جدی تر و حرفه ای تری هم دارد. 
در زیر نگاهی داریم به نرخ نامه این آگهی ها در صفحات مجازی مربیان و 

بازیکنان و فوتبال. 

نرخ »زی زو«#
زین الدین زیدان این فرصت را دارد تا با انتشار آگهی های تجاری، روزانه 
۲۰۰هزار یورو به جیب بزند. زیدان پرطرفدارترین مربی دنیا در اینستاگرام 
است؛ کسی که با ۲۷.8 میلیون فالوور، امکان جذب آگهی های تبلیغاتی 
به ارزش هر پست ۲۰۰ هزار یورو را دارد که اگر با پاسخ مثبت سرمربی 
فرانسوی همراه شود، او را احتماالً به یکی از ثروتمندترین مردان دنیای فوتبال 
تبدیل می کند. اما آنچه زیدان را به فردی برجسته در بین مربیان تبدیل و 
اینستاگرامش را تا این حد پرطرفدار کرده، به نقل از وبسایت تیکی تاکا، 
»شخصیت صمیمانه، ظریف و بدون پرده« او است که سبب شده تا حتی با 
فعالیت اندک نیز زیدان بیشترین الیک را به خود اختصاص دهد. او معموالً 
هفته ای یک عکس از خود منتشر می کند که آخری بیشتر از یک میلیون 
پسند گرفته است. پست هایی که او منتشر می کند،بیشتر ورزشی، خانواده 
و تجاری است؛ دقیقاً مانند آن چیزی که در صفحه نیمار، بکام، رونالدو، 
ابراهیموویچ و... هم دیده می شود. سرمربی رئال مادرید از سال ۲۰۱۴ به این 
شبکه اجتماعی پیوسته و بررسی ها نشان می دهند که فعالیت اندک او در 

اینستاگرام تأثیری در واکنش مخاطبان ندارد.

مربیان دوم و سوم#
یک پایگاه بررسی داده که صفحات مربیان حاضر در مرحله 

حذفی لیگ قهرمانان اروپا را بررسی کرده، گزارش می دهد که 
بعد از زین الدین زیدان، با اختاف زیاد نام آندره پیرلو و دیگو 
سیمئونه دیده می شود. سیمئونه به خاطر شخصیت خاص 

خود به شدت مورد توجه است و باتوجه به صدرنشینی اتلتیکو 
در اللیگا، موقعیت جالبی را متوجه خود می بیند. آندره پیرلو سرمربی 
یوونتوس 8.۷ میلیون فالوور دارد و در رتبه دوم است و سیمئونه ۱.۷ 

میلیون فالوور و پپ گواردیوال نیز ۱.۳ میلیون فالوور دارند.

پیشتازی رونالدو#
 با این حال آنچه مشخص است اینکه در این زمینه حتی 
زیدان هم به گرد پای رونالدو نمی رسد. دستمزد او در سری 

آ ایتالیا به ازای هر فصل ۳۰ میلیون یــورو اســت، امــا او در 
اینستاگرام بیش از ۴5 میلیون یورو درآمد ساالنه دارد.

می گوید:   Hopper HQ بازاریابی  شرکت  مدیر  کرونین،  نیکوال 
»رونالدو بیشترین فالوور اینستاگرام را دارد و شرکت ها حاضرند 

باالی یک میلیون دالر به ازای هر پست تبلیغاتی به او بدهند«.
فوتبالی های بعدی در زمینه تعداد فالوور، لیونل مسی، دیوید 

بکام، نیمار و زالتان ایبراهیموویچ هستند. درآمد رونالدو از 
اینستاگرام دو برابر درآمد مسی است. 

ستاره سابق تیم ملی ایران و همچنین نامزد ریاست فدراسیون 
فوتبال کشورمان در انتخابات پیش رو دیروز به امارات سفر کرد 
و از باشگاه االهلی دبی بازدید کرد. علی کریمی در سال ۱۳8۰ 
تیم  و  امــارات  فوتبال  راهــی  از درخشش در پرسپولیس  بعد 
االهلی شد و بعد از چهار سال حضور در این تیم راهی بایرن 
مونیخ شد.علت حضور کریمی در امارات مشخص نیست و 
به نظر می رسد بیشتر جنبه تجدید خاطرات دارد چرا که او در 

اینستاگرام خودش هم نوشته»یادش بخیر«.

شهردار مشهد در صفحه اینستا گرامش آب پاکی را روی دست 
هــواداران شهرخودرو ریخته و به صراحت اعام کرده شهرداری 
مشهد به خاطر موانع قانونی نمی تواند شهرخودرو را زیر نظر مالی 
داشته باشد. کایی در بخشی از مطلب خود نوشته »این اطمینان 
خاطر رو میدم که مجموعه مدیریت شهری در حد توان خودش از 
تیم های ورزشی از جمله نماینده استان در لیگ برتر فوتبال ایران، 
حمایت می کنه و این توضیح رو هم میدم که مطالبه خرید امتیاز 

تیم حداقل از سوی شهرداری شدنی نیست«. 

شهردار مشهدعلی کریمی
هافبک – مهاجم خوش تکنیک پرسپولیس در استوری خود به 
ماجرای خداحافظی سید جال اشاره کرده و با انتشار عکسی 
از سیدجال و میناوند کنار هم نوشته است: »کسی که دنبال 

خداحافظی سید جال باشه پرسپولیسی نیست. 
هم  دیگه  سال  چند  می تونه  سیدجال  معتقدم  شخصه  به 
بازی کنه. از هــواداران و پیشکسوتان می خوام که در دام این 
جوسازی ها نیفتند و تمرکز را بذارند روی کار تیمی. همون کاری 

که سیدجال انجام میده.

برابر  تاتنهام  شب  چهارشنبه  حساس  بــازی  در  بیل 
ــون در جام حذفی به میدان نرفت و آقــای خاص  اورت
در توجیه عدم دعوت از بیل برای این دیــدار گفت او 
سه شنبه ترجیح داده با فیزیوتراپ ها کار کند و به نظر 
آماده بازی نبود. در پی این اظهارنظر، گرت بیل تصویری 
از خود در اینستاگرام و در حال تمرین کردن منتشر کرد 
و نوشت: »یک جلسه تمرینی خوب« که به نوعی رد 

ادعای سرمربی پرتغالی تاتنهام بود.

گرت بیلرضا جباری

بررسی ویژه ورودی و خروجی مدعیان در نیم فصل

شاهماهیدرکدامتورمیافتد؟

ضد  حمله

 رقابت دیاباته و عبدی 
در نظرسنجی لیگ قهرمانان آسیا

از  جدید،  نظرسنجی  یک  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سایت 
کاربران خود خواسته که زیباترین گلی که فصل گذشته در بازی های 
لیگ قهرمانان قاره کهن با ضربه سر به ثمر رسید را انتخاب کنند. 
سایت AFC پنج گل را به عنوان زیباترین گل های به ثمر رسیده با 
ضربه سر در فصل گذشته لیگ قهرمانان انتخاب کرده که در میان 
آن ها گل های شیخ دیاباته مهاجم استقال و مهدی عبدی مهاجم 

پرسپولیس قرار دارد.

پیشنهاد وسوسه انگیز نساجی به خلعتبری
به نقل از تسنیم مسئوالن نساجی مذاکرات شان را بــرای جذب 
بازیکنان مــورد نظر مجید جالی آغــاز کــرده انــد، یکی از بازیکنان 
مورد نظر این تیم محمدرضا خلعتبری وینگر سپاهان است که در 
بازی های نیم فصل اول فرصت چندان زیــادی برای قرار گرفتن در 
ترکیب ثابت تیمش پیدا نکرده است. نساجی برای جذب خلعتبری 
پیشنهاد وسوسه انگیزی به خلعتبری داده و این بازیکن هم بی میل 
نیست که نیم فصل دوم پیراهن نساجی را بر تن کند. البته خلعتبری 
با سپاهان قرارداد دارد و برای جدایی از این تیم باید موافقت محرم 

نویدکیا و مسئوالن سپاهان را جلب کند.

چمنیان: 
امیدوارم به روند ناکامی هایمان پایان دهیم

عباس چمنیان مربی تراکتور درنشست خبری درباره دیدار تیمش 
برابر سایپا اظهار کرد: آخرین بازی نیم فصل اول است و با توجه 
به برنامه اعام شده از سوی سازمان لیگ، عما فاصله ای بین نیم 
فصل اول و دوم نداریم. وی افزود: سایپا تیم دونده و جوانی است و 
انگیزه باالیی دارد. آن ها از بازیکنان با کیفیتی بهره می برند. امیدوارم 
از فرصت پیش رو استفاده و برنامه هایی را که تمرین کردیم اجرا کنیم 

و به روند ناکامی هایمان پایان دهیم.

صادقی: مقابل تراکتور نباید اشتباه کنیم
سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: در بازی با تراکتور نباید اشتباه کنیم 
چون با تجربه هستند. ابراهیم صادقی در نشست خبری پیش 
از دیدار دو تیم سایپا و تراکتور اظهار کرد: آخرین هفته نیم فصل 
اول است با تراکتور که تیم بسیار با تجربه ای است بازی داریم. 
آن هابازیکنان با تجربه ای دارند که هر لحظه می توانند نتیجه را به 
نفع خودشان تعیین کنند. هر هفته تجربیات خاص خودش را دارد. 
بازیکنان ما جوان هستند و از تجربیات هفته های گذشته سعی 

می کنیم استفاده کنیم.

مطهری: قهرمانی نیم فصل از اهداف ماست
حمید مطهری در نشست خبری پیش از دیدار مقابل پیکان در 
هفته پانزدهم لیگ برتر اظهار کرد:  پس از باخت به آلومینیوم سه 
هفته به برد رسیده ایم و آن شکست درس هــای زیادی به ما داد. 
خیلی حرفه ای روی نقص ها کار کرده و توانستیم تا حدی آن ها را رفع 

کنیم. در برخی آیتم ها هم پرسپولیس را ارتقا دادیم. 
قهرمانی نیم فصل جزو اهداف کوتاه مدت اما بسیار ارزشمندمان 

است. باید زودتر برای قهرمانی نیم فصل سوار آسانسور شویم. 
برای رسیدن به طبقه سی ام و قهرمانی در پایان فصل باید ۳-۲ طبقه 

باالتر از رقیبان قرار گرفت.

مبلغ دقیق انتقال طارمی از ریوآوه به پورتو
رکورد پرتغال از ۲۶ میلیون یورو هزینه پورتو در تابستان ۲۰۲۰ خبر 
داد که بیش از یک ششم آن مربوط به ستاره ایرانی است. باشگاه 
پورتو برای 85 درصد از انتقال طارمی از باشگاه ریوآوه، ۴.۷۲5 میلیون 
یورو هزینه کرده است. این بازیکن ایرانی که درخشان ترین روزهای 
خود را سپری می کند اثری فراوان در پورتو گذاشته و به مهره اصلی 
کونسیسائو بدل شده است. پورتو برای اوانیلسون بیش از همه خرج 
کرده و 8.۷9۷ میلیون یورو هزینه کرده است. زایدو ۴ میلیون یورو، 

تونی مارتینز ۳.۲ میلیون یورو برای پورتو خرج برداشته است.

مذاکرات جدی تراکتور با حسین فرکی
باشگاه تراکتور قصد دارد هرچه سریع تر سرمربی نیم فصل دوم 
خودش را مشخص کند. به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور که بعد 
از هفته پنجم و قطع همکاری با علیرضا منصوریان هنوز سرمربی 
جدید خــودش را نشناخته اســت، در طول نیم فصل نخست با 
هدایت کاپیتان خود مسعود شجاعی وارد مسابقات شده است ولی 
این موضوع قرار نیست ادامه پیدا کند و باشگاه به دنبال توافق با 
یک سرمربی برای نیم فصل دوم است. چندی پیش بود که خبر 
رسید فرهاد مجیدی، سرمربی سابق استقال یکی از گزینه های این 
تیم است که حاال خبر رسید مذاکرات اولیه مثبت نبوده است و 
حاال یک گزینه بیش از هر زمان دیگری نزدیک به نیمکت تراکتور 
مطرح شده که حسین فرکی است. فرکی که سابقه قهرمانی در لیگ 
برتر را با فوالد و سپاهان در کارنامه دارد مذاکرات اولیه خود را با 
تراکتوری ها انجام داده و برنامه هایش را ارائه داده که توسط هیئت 
مدیره در حال بررسی است و به زودی تکلیف این مذاکرات و همکاری 

طرفین مشخص خواهد شد.

آخرین خبر از اوضاع و احوال حنیف 
ــروس کرونا مبتا شــده اســت اوضــاع  حنیف عــمــران زاده که به وی

مساعدی دارد و به زودی به تمرینات استقال باز خواهد گشت. 
به گزارش ورزش سه، ابتای این مربی به کرونا به خصوص که به 
تازگی فوتبال دو چهره ماندگار خود را از دست داده است، نگرانی های 
تازه ای را برای اهالی فوتبال ایجاد کرده است اما خوشبختانه حال و 
هوای جسمانی و روتنی مربی استقال مساعد است و او به زودی به 
تمرینات تیم آبی باز خواهد گشت.  دستیار محمود فکری در روزهای 
اخیر خود را قرنطینه کرد و البته به توصیه های پزشکی عمل کرد و 

خوشبختانه بدن او در حال پس زدن ویروس کروناست.

منهای فوتبال

هفته پانزدهم لیگ برتر ایران

سایپا - تراکتور
 یکشنبه 26 بهمن -  15:00 از شبکه ورزش

هفته پانزدهم لیگ برتر ایران

پرسپولیس - پیکان
 یکشنبه 26 بهمن -  17:15 از شبکه سه

ورزش در سیما

دیدار تدارکاتی تیم ملی بسکتبال لغو شد
دیدار تدارکاتی تیم ملی بسکتبال پیش از اعزام به مسابقات 

انتخابی کاپ آسیا، لغو شد.
به گــزارش ورزش سه، باتوجه به لغو پنجره سوم رقابت های 
انتخابی کاپ آسیا ۲۰۲۱، دیدار تدارکاتی ملی پوشان بسکتبال 
ــژه صنعت پارسا مشهد که قــرار بــود دیــروز  ــران با تیم آوی ای
اهالی  حضور  با  ملی  تیم  بیشتر  آمادگی  جهت   ۱۱ ساعت 

رسانه برگزار شود، طبق تصمیم کادر فنی تیم ملی لغو شد.
تیم ملی قرار بود این دیدار را قبل از اعزام به قطر برگزار کند، 
اما فعاً کادرفنی تیم ملی با توجه به لغو پنجره سوم تصمیم 
به برگزار نشدن این دیدار گرفته است.با این حال کادرفنی 
اعام کرده تمرین تیم ملی بسکتبال ، صبح روز سه شنبه ۲8 
بهمن ماه باردیگر آغاز خواهد شد؛ با اینکه مشخص نیست 

پنجره سوم انتخابی چه زمانی و کجا برگزار خواهد شد.

تقابل عبادی پور و آلکنو در لیگ والیبال 
قهرمانان اروپا

تیم های والیبال زنیت کازان و اسکرا بوهاتوف در لیگ قهرمانان 
اروپا به هم دیدار خواهند کرد.

والیبال  لیگ   ۲۰۲۱ فصل  قرعه کشی  تسنیم،  گـــزارش  بــه 
قهرمانان اروپا انجام شد و تیم زنیت کازان روسیه در مرحله 
یک چهارم نهایی با اسکرا بوهاتوف لهستان دیدار خواهد کرد. 
هدایت تیم زنیت بر عهده والدیمیر آلکنو، سرمربی تیم ملی 
ایران است و میاد عبادی پور نیز بازیکن کلیدی تیم اسکرا به 

حساب می آید.
برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 

به شرح زیر است:
اسکرا لهستان - زنیت روسیه

لوبه ایتالیا - زاکسا لهستان
برلین آلمان - ترنتو ایتالیا

مودنا ایتالیا - پروجا ایتالیا

قرعه کشی لیگ تکواندو انجام شد
لیگ دسته یک  رقــابــت هــای  پنجم  تــا  اول  دیــدارهــای هفته 
تکواندو »جام نقش جهان« در روزهــای پنجشنبه و جمعه 
)۳۰ بهمن و یکم اسفند( در فدراسیون تکواندو برگزار می شود.
به گــزارش فــارس، دیدارهای هفته اول تا پنجم از بیست و 
سومین دوره رقابت های لیگ دسته یک تکواندو یادواره شهید 
تکواندوکار »وحید زمانی نیا« شهید شاخص ورزش کشور در 
سال ۱۳99 با حضور پنج تیم در روزهای پنجشنبه و جمعه 
)۳۰ بهمن و یکم اسفند( در فدراسیون تکواندو برگزار می شود.
باشگاه مقاومت، خانه ورزش محات، شهرداری بندر انزلی، 
شهرداری ورامین و هیئت تکواندو شهرستان نوشهر در این 
دوره از رقابت ها با یکدیگر به رقابت می پردازند تا قدیمی ترین 

لیگ تکواندو سکونشینان خود را بشناسد.

30 هزار ُدز واکسن، نیاز ورزش برای 1400
رئیس کمیته ملی المپیک اعام کرد ورزش ایران در سال ۱۴۰۰ 

نیاز به ۳۰ هزار دوز واکسن کرونا دارد. 
به گزارش سرویس ورزش، صالحی امیری، رئیس کمیته ملی 
المپیک عنوان کرد: جلسه ای که با وزیر ورزش برای واکسن 
داشتیم. می توانیم برای ورزشکاران تاش کرده و واکسن تهیه 
کنیم. نظر ما این بود با چینی ها مذاکره کرده و با توجه به 
برگزاری سه رویداد در چین، از این کشور واکسن تهیه کنیم. 
حداقل ۲۰ هزار دُز برای ۱۰ هزار ورزشکار در حوزه قهرمانی نیاز 
است. واکسیناسیون ورزشکاران باید در اولویت باشد که دو 
راه وجود دارد؛ پیش بینی ما در 5۰ فدراسیون حدود ۱۰ هزار 
نفر است و حداکثر ۳۰ هزار دُز نیاز داریم. ۶ رویداد سال آینده 
یا  از چین  واکسن  امیدواریم مجوز خرید  و  داریــم  رو  پیش 
کشورهایی که مد نظر ستاد ملی مبارزه با کروناست، بگیریم.

درخشش دوومیدانی کاران نابینا و کم بینا 
در امارات

در سومین روز از رقابت های بین المللی پارادوومیدانی که در 
فزاغ امارات در حال برگزاری است، ورزشکاران نابینا و کم بینا 

به دو مدال طا دست یافتند.
المللی  بین  رقابت های  از  روز  سومین  در  ایسنا،  گـــزارش  به 
پارادوومیدانی که در فزاغ امارات در حال برگزاری است، مهدی 
اوالد  دوومیدانی کار کم بینای کشورمان در پرتاب دیسک به 
مصاف حریفان خود رفت و با ثبت رکورد ۳9 متر و ۶ سانتی متر 
به مدال طا دست یافت، در همین ماده نماینده روسیه با ثبت 
رکورد ۳5 متر و ۶ سانتی متر دوم شد و ورزشکاری از ازبکستان 
با رکورد ۳۱ متر و 85 سانتی متر در جایگاه سوم ایستاد.مهدی 

اوالد در پرتاب نیزه موفق به کسب مدال طا شده بود.
همچنین در پرش طول، مهدی مرادی دیگر نماینده کشورمان 
با ثبت رکورد 5۷/۶ به مدال طا دست یافت و حریف قزاقی 
او با ثبت رکورد ۴۴/۶ و نماینده چین تایپه با 88/5 به ترتیب 

دوم و سوم شدند.
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سیما و سینماسیما و سینما

گزارش

نگاهی به » دادستان« ، جدیدترین اثر مسعود ده نمکی 

سریال سازی با مالت شعار

فاطمه عامل نیک : سریال »دادستان« اثر جدید مسعود ده نمکی 
همزمان با پایان دهه فجر روی آنتن رفت. ده نمکی در این سریال 
به سیاق سریال های شبکه نمایش خانگی مانند »آقــازاده« سعی 
داشت ورودی جنجالی داشته باشد، به همین خاطر قسمت اول 
»دادستان« با سقوط دانشجویی مطالبه گر آغاز شد. هر چند یکی 
دو رسانه  این شروع را توفانی خوانده اند اما نحوه سقوط دانشجو آن 
هم از ارتفاعی اندک و حوادث پیرامونش هیچ تعلیق خاصی را به 
دنبال نداشت. ده نمکی در ادامه ما را با گذشته این دانشجو همراه 
می کند و برای اینکه نشان دهد جسارت دارد صحنه های بازجویی 
دانشجو و همچنین تفتیش خانه اش توسط مأموران امنیتی را به 
نمایش می گذارد اما غافل گیری های او به همین جا ختم نمی شود 
و او در قسمت سوم مخاطب را به هماره دانشجوی مطالبه گر به 
مجلس می برد درست در همان روزی که حمله تروریستی توسط 
مهاجمان داعش اتفاق افتاده است و ادامه ماجرای حمله با جزئیات 

به تصویر کشیده می شود. 
شاید در نگاه اول نمایش این صحنه ها خاص و حتی جنجالی 
به نظر برسند اما در ادامــه این پرسش در ذهن مخاطب شکل 
می گیرد که شرح این واقعه با جزئیات چه ربطی به قصه اصلی 
داشت؟ درست است که جای اتفاق های معاصر در بین سریال های 
تلویزیونی به شدت خالی است و جا دارد مخاطبان بیش از این 
با جانفشانی های نیروهایی که برای جان و مال آن ها تالش کرده و 
حتی از جانشان می گذرند آشنا شوند اما دستمایه قرار دادن چنین 
سوژه های ملتهبی بدون زمینه سازی خود می تواند آسیب زا باشد به 
خصوص که به نظر می رسد مسعود ده نمکی در همان دامی افتاده 
که حامد عنقا با ساخت صحنه های جنجالی و مرگ های ناگهانی 

شخصیت ها چند سالی است گرفتارش شده است. 
سریال جدید ده نمکی هم مانند آقــازاده عنقا با مرگ شخصیت 
اصلی داستان شــروع می شود، هر چند بــردن دوربین سریال به 
دانشگاه و نمایش سقوط دانشجو جذاب است اما ده نمکی به 
اندازه عنقا نتوانسته التهاب این صحنه را باال ببرد. او مانند عنقا 
در مصاحبه هایش درباره سریال قول غافل گیری های بیشتر را به 
مخاطب داده است و معلوم نیست بیشتر از ماجرای مجلس چه 

غافل گیری بزرگ تری در چنته دارد؟! 
مورد دیگری که می تواند در ادامه به کیفیت سریال آسیب بزند 
و موجب شود »دادستان« به سرنوشت سریال های اخیر شبکه 
سه دچار شده و مخاطبش را از دست بدهد، نقص در قصه گویی 
است. مخاطب تا به اینجای کار سه قسمت از سریال را دیده اما 
هنوز نمی توان گفت قصه سرراستی برای مخاطب گفته شده است، 
نکته ای که حداقل حامد عنقا در سریال هایش به آن دقت کرده و 
داستانی برای شخصیت هایش سر هم می کند. به دلیل نبود داستان 
است که نمایش با جزئیات حادثه مجلس تعریف نشده به نظر 
می رسد. همان طور که گفته شد مسعود ده نمکی این اقبال را داشته 
که به سراغ موضوع حساسی برود اما برای ارائه این داستان حساس 
حداقل در مــورد بازیگران دست به انتخاب درستی نــزده است. 
بازیگران سریال عموماً هنرپیشه های متوسطی هستند و در اینجا 
هم نتوانسته اند قوی ظاهر شوند. هنرپیشه هایی که بیشترشان در 
آثار ده نمکی که عموماً طنز بوده اند حضور داشته و خودشان بیشتر 
به عنوان بازیگران کمدی شناخته می شوند. به عنوان مثال هومن 
برق نورد که مخاطب، نقش آفرینی های او را در مجموعه های طنز به 
خوبی به خاطر دارد اینجا در نقش یک مأمور امنیتی ظاهر شده 
است و نتوانسته این نقش را از قالبی کلیشه ای خارج کند. شاید 
او هم مانند سایر بازیگران اسیر دیالوگ های کلیشه ای شده است. 

رپــر شــروع  یــک  بــا شعرخوانی  ــان«  ابــتــدای »دادســت قسمت 
می شود و در ادامه ما سخنرانی گل درشت برزو ارجمند را در 
آقــازاده خوبی هم هست  نقش یک استاد دانشگاه که اتفاقاً 
از همراهی شعور  ارجمند در سخنرانی نچسبش  می شنویم. 
برحذر  بی دلیل  دادن  از شعار  را  دانشجو  و  با شعار می گوید 
باید به خــودش هم  ایــن نکته ای اســت که ده نمکی  مـــی دارد. 
ــان« بیش از هر  گــوشــزد کند. دیــالــوگ هــای شــعــاری »دادســت
سابقه  ده نمکی  مــی زنــد.  ذوق  تــوی  مجموعه  در  دیگری  چیز 
نکنده  زدن دل  تیتر  از  و می توان گفت هنوز  دارد  مطبوعاتی 
او  می زنند.  حــرف  روزنامه ها  تیتر  مانند  بازیگرانش  و  اســت 
پس  تلویزیون  به  که  فشارهایی  بیان  با  واکنشش  آخرین  در 
مسئوالن  خصوص  به  همگی  از  شــده  وارد  سریال  پخش  از 
خواسته که تحمل داشته باشند و دو هفته تاب آورده و ادامه 
آن  از  پس  و  منتقدان  که  است  کــاری  این  ببینند.  را  سریال 
مخاطبان هم باید انجام داده و فعالً صبر کنند و سریال را به 

امید تماشای اتفاق های بهتر در کیفیت اثر دنبال کنند.

به امید رکوردشکنی در گیشه #
بیشتر  در  تجاری  نگاه  اخیر  سال های  در 
اســت چون  شــده  پررنگ  فیلمسازان  ــار  آث
هزینه های ساخت یک فیلم سینمایی باال 
فیلم  یک  تولید  هزینه  که  طــوری  به  رفته 
متوسط در شرایط فعلی بین 5 تا 10 میلیارد 
به فهرست  نگاهی  بــرآورد می شود.  تومان 
نشان  اخیر،  پرفروش چند سال  فیلم های 
از فرمول های ثابت در تولیدات گیشه پسند 
دارد که شامل مضامین کمدی، اعتراضی، 
و سوپراستار،  بازیگر چهره  ناموسی، چند 
معرفی زوج های جدید سینمایی و پیروی از 
ساختار و محتوای فیلم های گیشه پسندی 
است که در سال های گذشته امتحانشان را 

در جلب نظر مخاطب پس داده اند. 
نرگس آبیار پس از فروش خوب فیلم »شبی 
در  قواعد صدرنشینی  کامل شد«  ماه  که 
گیشه را یاد گرفت و در فیلم »ابلق« آن ها 
اگر در فیلم قبلی اش، فقط  بــرد.  کار  به  را 
می خورد،  چشم  به  شاکردوست  الناز  نام 
نــام بــهــرام رادان را هــم در پوستر  بــار  ایــن 
رنگی  چشم های  مــدد  به  تا  آورد  فیلمش 
بازیگرانش، فیلمش را پرفروش کند. قصه 
ثابت  فــرمــول  هــم  حاشیه نشینی  و  فــقــر 
کسب  در  ــران  ــ ای سینمای  ســال هــای  ایـــن 
موفقیت بــوده است و »ابــد و یک روز« و 
این  از  پیش  زده«  زنگ  کوچک  »مغزهای 
در  را  امتحان خودشان  اجتماعی،  ژانر  در 
آبیار فیلم جدیدش  ــد.  فــروش پس داده انـ
فیلم برداری  فــرحــزاد  ــاد  زورآبـ منطقه  در  را 
را روایــت می کند  ناموسی  کــرده و قصه ای 
که دنباله رو قواعد ثابت فیلم های پرفروش 
کارگردان  ایــن  البته  اســت.  ــران  ای سینمای 
شبکه های  ــای  ــ روزهـ ایـــن  جــنــبــش هــای  از 
و سکوت  نــمــانــده  بــی بــهــره  هــم  اجتماعی 
به نمایش می گذارد.  را  برابر ظلم  زنــان در 
نمایشی که در بسیاری از فیلم های این دوره 
از جشنواره وجود داشت. از »خط فرضی« 
گرفته تا »روشن«، »بی همه چیز«، »ستاره 

بازی« و حتی »تی تی«.
مــهــدویــان هــم کــه بــا »ایــســتــاده در غبار« 
کرد  محکم  ــران  ای سینمای  در  را  جاپایش 
اما در قدم آخر خود »شیشلیک« لنگ زد. 
جدیدترین ساخته این فیلمساز جوان که 
براساس فیلم نامه ای از مهدی ژوله ساخته 
طنز  موقعیت های  خلق  در  اســـت،  شــده 
فیلم نامه  به دلیل ضعف در  و  نبود  موفق 
ســتــاره هــای شناخته  از  استفاده  وجــود  بــا 
کلیپ های  حــد  در  ــرش  ــ اث کــمــدی،  ــده  شـ
به ساختار یک  و  ماند  باقی  اینستاگرامی 
ساختن  بــا  مــهــدویــان  نــرســیــد.  طنز  فیلم 
»شیشلیک« امید دارد که قلکش از فروش 
این فیلم کم ارزش در گیشه پر شود تا بتواند 
فیلم های بعدی خودش را بسازد، کاری که 

ابوالحسن داوودی با ساخت »هزارپا« کرد.

سبقت در سیاه نمایی#
ــژه  ــ ــزه وی ــ ــای ــه جــ ــ ــم ک ــ ــی ه ــ ــرای ــ مــحــســن ق
را  فجر  از جشنواره  دوره  این  هیئت داوران 
در  را  »سرخپوست«  موفق  الگوی  گرفت، 
»بــی همه چیز« پیاده کــرده بــود، اگــر چه 
ساختار هر دو اسکلتی مشابه داشت اما 
تفاوت اصلی در آجرچینی مضمونی بود، 
سرخپوست با امید و عشق به پایان رسید 

اما »بی همه چیز« با پوچی و نفرت. 
جشنواره  از  دوره  ایــن  در  تلخ  فیلم های 
نــبــودنــد، از »خــط فــرضــی« گرفته که  کــم 
می کشد  تصویر  به  را  زن  یک  درماندگی 
اصلی  شخصیت  کــه  ــن«  »روشــ فیلم  تــا 
و  تلخ  پایان  تاریکی به سر می برد.  آن در 
تاریک هم گویی به دهان فیلمسازان مزه 
و  اقتباس  قصه ها،  اگــرچــه  و  اســت  ــرده  ک
است  جامعه  واقعی  اتفاق های  از  تأثیری 
اما گویا نیمه سیاه و تاریک اجتماع برای 

امیدبخش  نیمه  از  جذاب تر  فیلمسازان 
»شیشلیک«  حــتــی  اســـت  آن  روشـــن  و 
مهدویان هم یک کمدی سیاه بود که در 
کنار موقعیت های طنز مطول و تکراری اش، 
سعی داشت اشک مردم را پای روضه فقر 

و بیچارگی درآورد.
در روزهایی که مردم بیش از همه به امید 
نیاز دارند و می خواهند رؤیاهایشان را روی 
پرده سینما تماشا کنند، »رمانتیسم عماد 
بود  راستا  این  در  ســاده  تالشی  و طوبی« 
که می توانست مخاطب خانواده را در حد 
دو ساعت سرگرم کند اما فیلمساز جوانی 
به نام »آیدا پناهنده« با »تی تی« معجزه 
امید را به مخاطبان دوستدار سینما نشان 
داد. الناز شاکردوست با یک بازی به اندازه 
و درست در این فیلم، بهترین نقش آفرینی 
ــگــری اش بــه جا  ــازی ب خـــود را در کــارنــامــه 
گذاشت و پناهنده، عاشقانه ای آرام را به 
تصویر کشید که سینمای امروز کشورمان 

به آن نیازمند بود، نیازمند معجزه. 

در مذمت جنگ#
از  دوره  ــن  ای جنگی  فیلم های  اصــلــی  خــط 
ــران پــیــدا کــردنــد،  ــ جــشــنــواره کــه فــرصــت اک
ضــدجــنــگ بـــودنـــد. چــه آنــجــا کــه قهرمان 
به  زرین  عبدالرسول  »تک تیرانداز« شهید 
یکی از رزمندگان می گوید، برای انتقام نباید 
بکشی و چه آنجا که خانواده از هم پاشیده 
»روزی روزگــاری آبــادان« در شب عید، تمام 
آرزوها و رؤیاهایشان با یک خمپاره اشتباهی 
به تلی از خاک بدل می شود و چه آنجا که 
در »یدو« پسر نوجوان قصه جلو چشمانش 
می خواسته  که  می بیند  را  زنی  بی جان  تن 
برای بچه هایش یک سطل شیر ببرد. اگرچه 
فیلم های تک تیرانداز و یدو، روایت مقاومت و 
پایداری مردم و رزمندگان را در سال های دفاع 
مقدس به تصویر کشیدند اما در الیه های 
پنهان خود، جنگ را مذمت کردند. جنگی 
که مسببش ما نبودیم اما سال های قشنگی 

از زندگی مردمان ما را ربود. 
اگــرچــه  هــم  آبـــــادان«  روزگـــــاری  »روزی  در 

شــدن  ــی  خــال از  فــیــلــم  ــی  اصــل شخصیت 
موشک های آمریکایی بر سر عراقی ها، دلش 
گُر  آتــش جنگ،  وقتی  امــا  خنک می شود 
بگیرد تر و خشک با هم می سوزند و یک 
شهر مرزی درگیر جنگی ناخواسته می شود. 

مردان علیه زنان #
در فیلم های این دوره از جشنواره، رگه های 
گذشته  ســال هــای  از  پررنگ تر  فمنیستی 
از »مامان« گرفته که مبارزه یک زن  بــود. 
و  بی مسئولیت  شــوهــر  بــا  مــواجــهــه  در  را 
»ابلق«  تا  می دهد  نشان  آویزانش  پسران 
که سکوت اجباری و از سر مصلحت یک 
زن آسیب دیده را در برابر رفتار تجاوزگر یک 
مرد به تصویر کشیده است، در »بی همه 
چیز« باز هم یک زن قربانی تجاوز است، 
در »خط فرضی« زن دیگری، مستأصل از 
نگاه مردساالرانه همسرش، تصمیم غلطی 
به  زن مجبور  یــک  ــلــق«  »اب در  مــی گــیــرد، 
و بدنامی می شود، در »رمانتیسم  سکوت 
وظایف  خاطر  به  زن  یک  طوبی«  و  عماد 
ــت مــی کــشــد،  ــــش دسـ ــای ــادری از آرزوهــ ــ مـ
در »مــامــان« ایــن گذشت اجــبــاری به حد 
در  و  مــی رســد  زن  در  اخــتــالل شخصیت 
»ستاره بازی« دختری برای فرار از آزارهای 
جنسی و تنهایی به مواد مخدر پناه می برد. 
حتی در فیلم »روشن« هم زن قصه قربانی 

بیکاری و بی پولی همسرش می شود.

امید به فیلم اولی ها#
قصه گویی  دغدغه  امــا  دیگری  فیلمسازان 
فیلم های »مصلحت«،  داشتند. سازندگان 
»زاالوا«، »منصور«، »روزی روزگاری آبادان« 
و »گیج گاه« که جزو فیلم اولی های جشنواره 
امسال بودند، سعی داشتند قواعد درست 
فیلم سازی را در آثارشان پیاده کنند. ارسالن 
امیری که جایزه بهترین کارگردان اولی این 
دوره از جشنواره را از آن خود کرد، افسانه های 
بومی در غرب کشور را روایت کرد و با قصه ای 
خرافات  نقد  بــه  ســرراســت  و  رفته  شسته 
دارابـــی در »مصلحت«  پــرداخــت. حسین 
جنجال برانگیز  و  حساس  ســـوژه ای  ســـراغ 
ــت. ســرمــدی بــا روایــتــی دلنشین از یک  رف
قهرمان، حس غرور ملی را در مخاطبانش 
توانایی اش  آذرنــگ،  حمیدرضا  برانگیخت. 
در فیلم سازی را با لوکیشنی محدود به رخ 
امــا عــادل تبریزی در نخستین گام  کشید 

فیلم سازی اش، گیج زد!
فیلم اولی های جشنواره امسال نشان دادند 
که می توان به ورود فیلمسازان جدید و جوان 
بــه سینمای ایـــران امــیــدوار بــود کما اینکه 
سعید روستایی، هومن سیدی و محمد کارت 
با آثارشان ثابت کردند که می توان به فردای 

سینمای کشور امیدوار بود. 

درباره  فیلم »بی همه چیز« سوگلی منتقدان جشنواره فجر

سیمرغ اشتباهی برای فیلم نامه اقتباسی!
محمدحسین تقویان: فیلم سینمایی »بی همه چیز« 
ساخته »محسن قرایی« اقتباسی است از نمایش نامه 
آن  ایرانیزه  در نسخه  که  بانوی سالخورده«  »مالقات 
فیلم،  ایــن  نیست.  سالخورده  هم  آنچنان  ما  بانوی 
می کند  روایــت  را  روستایی  فلک زده  مردمان  داستانِ 
که در انتظار یک فرشته نجات روز را شب می کنند؛ 
بی  همه چیزهایی که برایشان فرقی ندارد به چه راهی 
آبادی خراب آبادشان را بازیابند. فیلم قرایی در اختتامیه 
جشنواره فیلم فجر، فاتح پنج سیمرغ بود. یک سیمرغ 
برای موسیقی متنِ در خدمِت »حامد ثابت«، سیمرغ 
کت دامن های شکیل  تنها  که  لباس  طراحی  بهترین 
جایزه  ایــن  حقانیت  اثــبــات  بــرای  کرامتی«  »مهتاب 
کفایت است و الی آخر که آخرِ آن، سیمرغ بهترین 

فیلم نامه اقتباسی است.
پیش از اینکه بخواهیم بگوییم این سیمرغ روی شانه 
فرد درستی نشسته یا نه، کمی به چیستیِ اقتباس 
که  می گویند  چیزی  به  لغت  در  اقتباس  بــپــردازیــم. 
برگرفته از چیز دیگری است. در یک اثر هنری بدین 
اثری  از  الهام گرفتن  با  اثــر  معنی اســت که ســازنــده 
قدیمی تر، دست به بازسازی آن بزند؛ اثری که دقیقاً 
همان اثر اولیه نیست فقط رگه هایی از اثرِ مرجع در 
نمایش نامه  از  قرایی  که  اقتباسی  دیــده می شود.  آن 
که  دلنشینی  قاب های  با  کرده  دورنمات«  »فردریش 

از نماهای جمعی درآورده تا نیمه های فیلم، یک کارِ 
شسته رفته را تحویل مخاطب می دهد. کار جایی خراب 
می شود که فرهنگ بومیِ فیلم با فرهنگ اثرِ مرجع در 
مقابل یکدیگر می ایستند. هر چقدر که رابطه »ایل« 
و »کلرا« در نمایش نامه درست و حساب شده است، 
ماجرای عاشقانه »امیرخان« و »لی لی« در فیلم لنگ 
می زند. شاید مخاطبی که »مالقات بانوی سالخورده« 
را نخوانده باشد روابط را بپذیرد اما شما وقتی خورشت 
قورمه سبزی را خورده باشید دستتان خواه ناخواه هر 

خورشت دیگری را که به خاطر مشتی سبزی بخواهد 
خودش را قورمه سبزی جا بزند، پس  می زنید. جدای از 
ماجرای عشقوالنه »امیر« و »لی لی« بازی بد »پرویز 
پرستویی« بیشتر بر نامفهومی این رابطه دامن می زند 
و این نه از نابلدی پرستویی بلکه از نقطه نگاه و اقتباس 
بد فیلمساز است که با شخصی سازی و ایرانیزه کردن 
پراشتباهِ داستان، شخصیت گناهکار داستان را تبدیل 
به یک قهرمان می کند. در متنِ دورنمات هم، بی همه 
چیزِ داستان مردم شهر هستند اما او به هیچ وجه 

از امیرخانِ داستانش یک قهرمان نمی سازد. دورنمات 
»ایــل«  با  را  مخاطب  شخصیت پردازی  در  تبحر  با 
همراه می سازد اما هیچ وقت از گناه او نمی کاهد. نکته 
خنده دار داستانِ قرایی این است که برای قهرمان سازی 
نمی کاهد  »امیرخان«  گناه  بــارِ  از  تنها  نه  بی خودش 
بلکه از آن چیزی که هست هم او را منفورتر می  کند. 
قرایی سیاهی شخصیتش را بارها برای ما به تصویر 
می کشد و در مقابل آن خوبی های او را تنها در کالم 
مردمان روستا به ما دیکته می کند؛ تا جایی که این 
فیلم  پایانی  قهرمان سازی غیرقابل درک در سکانس 
ارمغان  به  فاجعه  بی خود،  گذشتگی  خــود  از  یک  با 
از قهرمان سازی اشتباه زمین گردی  مــی آورد. جــدای 
که قرایی برای اشتباه های شخصیت اصلی داستانش 
ترسیم کرده و تقاصی که دختر »امیرخان« به خاطر 
به  کــرده پس  می دهد  »لی لی«  در حق  او  که  ظلمی 
نیست؛  او  گذشته  با  مشابهی  موقعیت  وجــه  هیچ 
تنها کاراکتری را می ماند که قصد دارد درس اخالق به 

مخاطب بدهد. 
ایــن اشــکــاالت »محسن قــرایــی« فیلم بدی  از  فـــارغ 
نساخته است. دست کم از دیگر آثار جشنواره امسال 
یک سر و گردن باالتر است اما نکته ای که دارد آجرهای 
فیلمش را روی بنایی سوار کرده که در رشته تحریرش 

جوهر پس می دهد و بسیار پراشکال است.

به نقل از روابط عمومی »پایتخت«، فیلم برداری دو قسمت پایانی فصل 
و  مقدم  سیروس  کارگردانی  به  »پایتخت«  تلویزیونی  مجموعه  ششم 

تهیه کنندگی الهام غفوری در مازندران آغاز شد.
الهام غفوری، تهیه کننده »پایتخت« اعالم کرد: سال گذشته به دلیل 
شیوع و گسترش ویروس کرونا، تولید و پخش فصل 6 »پایتخت« ناتمام 
ماند و ما بر خود وظیفه دانستیم که حتماً دو قسمت پایانی »پایتخت6« 

را تولید و پخش کنیم تا پرونده این فصل بسته شود.
غفوری در ادامه گفت: فیلم برداری دو قسمت پایانی »پایتخت6« روز 
گذشته در استان مازندران  آغاز شد و قرار است نــوروز 1۴00 روی آنتن 
از:  عبارت اند  »پایتخت«  قسمت  دو  این  عوامل  سایر  بــرود .  تلویزیون 
طراح، سرپرست فیلم نامه، مشاور کارگردان و بازیگردان: محسن تنابنده، 
نویسنده: محمد تنابنده، فیلمبردار: محمدرضا سکوت، تدوین: خشایار 

موحدیان- سعید سیاحی، آهنگساز: آریا عظیمی نژاد. 

آغاز فیلم برداری 
دو قسمت پایانی 

»پایتخت۶«

ماه تلویزیون بهمن   2۴ که جمعه شب  برنامه »هفت«  پنجمین  و  یکصد  در 
سیاست های  و  جوایز  آثــار،  نقد  به  اختصاص  نقد  میز  شــد،  پخش 
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر داشت. مسعود فراستی در بخشی 
از این برنامه گفت: امیدوارم راهی بگشاییم برای بهتر شدن و نقدی 
از برنامه »هفت« توانسته در  را برپا کنیم که به نظر من این فصل 
این مسیر حرکت کند، نقدی که سمت و سوی تخریب شکوفاکننده 
داشته باشد. نقد بدون تخریب نمی تواند شکوفایی ایجاد کند؛ نقد 
بدون تخریب تمام اشتباه ها و کجروی ها قادر نیست پیشنهادی دهد. 
پیشنهاد از بعد از تخریب می آید و این تخریب نیز، شخصی نیست 
همچنان که من و شما منتقدان، با آثار طرف هستیم و نقدمان نسیه 

نیست. 
در این برنامه نیز نشان خواهیم داد که اهل نسیه و به ویژه ترور یک 

فرد نیستیم اما تند هستیم.

فراستی: نقد بدون 
تخریب  نمی تواند 
شکوفایی ایجاد کند

چهره

دیدگاه

گذری بر فیلم های سی و نهمین جشنواره فیلم فجر

از تاریکی »روشن« تا معجزه »تی تی«

 زهره کهندل  بهار سینمایی ایران هم در زمستان سال سیاه 
کرونا با همه حاشیه ها و قصه هایش به پایان رسید. اگرچه پیش 
بازار نظرات  فیلم فجر،  و نهمین دوره جشنواره  برپایی سی  از 
مخالف و موافق دربــاره برگزاری و عدم برگزاری آن داغ بود اما 
برندگان  و  نامزدها  ــاره  درب مباحثات  تنور  نتایج،  اعــالم  از  پس 

سیمرغ، همچنان شعله ور است. 
در شرایطی که گمان می رفت سینمای ایران در محاق تولید به 
سر ببرد اما 110 فیلم متقاضی حضور در بخش سودای سیمرغ 
بودند که پس از بررسی و ارزیابی 62 فیلم حائز شرایط شناخته 
عنوان  به  فیلم   16 داوران  هیئت  ســوی  از  نهایت  در  و  شدند 
فیلم های نهایی سودای سیمرغ معرفی شدند که فرصت اکران 

در روزهای جشنواره را پیدا کردند. 
قرایی(،  )محسن  چیز  بی  همه  آبــیــار(،  )نرگس  ابلق  فیلم های 
فرضی  خط  پناهنده(،  )آیــدا  تی تی  غفاری(،  )علی  تک تیرانداز 
)فرنوش صمدی(، رمانتیسم عماد و طوبا )کاوه صباغ زاده(، روزی 
)روح هللا حجازی(،  آذرنــگ(، روشن  آبــادان )حمیدرضا  روزگــاری 
زاالوا )ارسالن امیری(، ستاره بازی )هاتف علیمردانی(، شیشلیک 
)محمدحسین مهدویان(، گیج گاه )عادل تبریزی(، مامان )آرش 
انیسی(، مصلحت )حسین دارابی(، منصور )سیاوش سرمدی( 
و یدو )مهدی جعفری( فهرست محدود اکران را تشکیل دادند. 
از جشنواره  این دوره  ادامه گذری کوتاه و کلی به فیلم های  در 

فیلم فجر داریم. 
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