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فرهنگی 2375 ســال نهــم | شــماره  

از دیگــر مصوبــات جلســه هیــأت رئیســه می تــوان بــه تغییر 
قانون مربوط بــه رده بندی تیم ها در لیگ برتر اشــاره کرد که از 
ایــن پس بازی رودررو اهمیت بیشــتری از تفاضــل گل خواهد 
داشت.  روز سه شنبه جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال 
در شــرایطی برگزار شــد که تصمیمات کلیدی در این نشست 
اتخــاذ شــد. یکــی از مهم تریــن بحث هایی کــه در این جلســه 
مطرح شد انتخاب حسن کامرانی فر به عنوان دبیرکل بود که 
اعضای هیأت رئیســه با رأی قاطع خــود، او را انتخــاب کردند. 
این کمک داور ســابق فوتبــال ایــران از چندی قبــل به عنوان 

سرپرست دبیری فدراسیون فعالیت می کرد.

جریمه های انضباطی چند برابر شد؟
 در پایــان جلســه اعضای هیأت  رئیســه فدراســیون فوتبال، 
حسین شریفی، سرپرست روابط عمومی که اعالم کرد از امروز 
با حکم هیأت رئیسه سخنگوی فدراسیون فوتبال هم خواهد 
بود و در تشــریح مصوبات امروز، به یک مصوبه عجیب و البته 
جالب توجه اشــاره کرد. شــریفی درباره موضوع افزایش جرایم 
انضباطی، اشاره ای به مصوبه هیأت  رئیسه داشت و اعالم کرد 
که این جرایم تا 7 برابر نســبت به گذشته افزایش پیدا کرده . او 
می گوید: »رقم ها، رقم هــای محدودی بوده اســت؛ مثال برای 
اشــخاص حقیقی در بعضی از موارد یک میلیــون تومان بوده 
یا شخصیت های حقوقی فکر می کنم 5 میلیون تومان تعیین 
شــده بود. عددها این شکلی است و مثال یک باشگاهی که در 
لیگ برتر است بخواهد 5 میلیون تومان جریمه شود، طبیعتا 
اتفاق خاصــی نخواهد افتاد و آن جایــی که حکم قطعی صادر 
می شود، شرایط متفاوت می شود که این عدد به نظر می رسد 

عدد معقولی باشد و بحث هم درباره آن شد.«

بازی رودررو، مهم تر از تفاضل گل
 در نشســت هیــأت رئیســه آئین نامــه مســابقات لیــگ هــم 
چند مورد اصالح داشــت که صورت پذیرفــت. به عنوان مثال 

بــازی رودررو از ایــن پس جایگزیــن تفاضل گل می شــود. این 
موضوع شامل تمام رده های سنی خواهد بود. در واقع از این 
پس برخالف تمامی بیســت دوره اخیر لیگ برتر، بعد از امتیاز 
مساوی تیم ها، تفاضل گل معیار رده بندی نیست و این بازی 
رودررو خواهــد بــود که تیمی را باالتــر یا پایین تر قــرار می دهد. 
گــر در پایــان فصــل دو تیــم مدعــی قهرمانی  به عنــوان مثــال ا
هم امتیاز باشند، نتایج بازی های رودررو در دور رفت و برگشت 
گر نتایج دور  است که معیار رده بندی خواهد بود. در مجموع ا
رفت و برگشت هم شبیه هم باشــد، در آن صورت تفاضل گل، 

تیم برتر را مشخص می کند.

هیچ؛ سهم فوتسال از نشست هیأت رئیسه
 اعضــای هیــأت رئیســه فدراســیون بــا وجــود تصمیم گیری 
ک  درباره مســائلی از جمله سخنگوی فدراسیون و تعیین مال

بازی رودرروی تیم ها به جای تفاضل گل، در این جلسه درباره 
وضعیت فوتسال ایران صحبتی نشــد و کمیته فوتسال که 51 
روز است رئیس ندارد، همچنان بدون رئیس به فعالیت خود 

ادامه می دهد.
 حســین شــریفی، مدیر روابــط عمومی و ســخنگوی جدید 
فدراسیون فوتبال دلیل بحث نشــدن درباره فوتسال را تعدد 
موضوعــات مطــرح شــده در جلســه و مصوبــات ُپرتعــداد آن 
عنوان کرد و از تصمیم گیری درخصوص وضعیت فوتسال، در 
نشســت بعدی هیأت رئیســه خبر داد.  این در حالی است که 
محمد ناظم الشریعه، برنامه های خود را برای ادامه کار در تیم 
ملی فوتسال به فدراسیون نشــینان ارایه کرد و قرار بود در این 
نشست درخصوص این موضوع بحث شــود که این اتفاق رخ 
نداد. البته که گفته می شــود قرار است برای نیمکت تیم ملی 

فوتسال از سرمربی خارجی استفاده شود.

درآمد فدراسیون از جرایم انضباطی؛ چند برابر بیش از قبل!
با تصویب هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال سقف جرایم انضباطی تا 7 برابر افزایش داشته است
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 پاسخ جالب هواداران استقالل
 به دبل یامگا

مهاجم تیم استقالل پس از گلزنی به ذوب آهن از مرز 
۲۰۰ هزار فالوور در اینستاگرام گذشت

مهاجــم کامرونــی تیــم اســتقالل کــه در اولیــن بــازی خــود بــا 
پیراهن ایــن تیم موفق شــد دو بــار دروازه ذوب آهــن را باز کند، 

یک شب فوق العاده و عجیب را سپری کرد.
10 روز بعد از آنکه آرتور یامگا، ســتاره فرانسوی سابق تیم وایله 
دانمارک توانست با گذر از تست های پزشکی، به توافق 2 ساله 
با مدیران استقالل برســد و در دفتر مصطفی آجورلو قراردادش 
را به امضا رســاند، توانســت اولین بازی خود را برای آبی پوشان 
انجــام بدهــد و عملکــردی از خــود بــه جای گذاشــت که شــاید 
بــرای خوش بین تریــن هــوادار اســتقالل هــم دور از ذهــن بود. 
یامگا کــه بازی هفتــه اول را به دلیل عدم صدور مجوز از دســت 
داده بــود، از ابتــدا در نقــش وینگــر راســت بــازی کــرد و بارهــا با 
تکیه بر قدرت بدنی باال و ســرعت فوق العــاده خود خط دفاعی 
ذوب آهن را آزار داد؛ او در اواســط نیمه اول، برخورد شدیدی با 
هافبک ذوب آهن داشت و از ناحیه سر دچار خونریزی شد اما 
در بازی ماند و شــبی بــه یادماندنی را در فوالدشــهر رقم زد. گل 
اول روی قــدرت بدنی بــاال و حمل توپ انفــرادی زیبا و گل دوم 
روی فرار عالی از پشــت خط دفاعی ذوب آهــن روی ضدحمله، 
باعث شد تا ستاره فرانسوی اســتقالل در نخستین تجربه خود 
در پیراهــن آبی کــه اتفاقــا ۹0 دقیقه ای هم بــود، 2 بــار موفق به 
گلزنی شــود و با درخشــش شــروعی رویایی هم بــرای خود و هم 

برای استقالل در لیگ بیست ویکم رقم بزند.
 نکتــه جالب این اســت که آرتــور یامــگا در روزهای اخیر رشــد 
ویــژه ای در فالوورهایش داشــته و حاال همین دبل باعث شــده 
گرام او ســر  تا طرفداران بیشــتری از بین اســتقاللی ها به اینســتا

بزنند.
هــزار   4 حــدود  پیوســت  اســتقالل  بــه  یامــگا  کــه  زمانــی   
دنبال کننده داشــت، اما حاال در پیشرفتی 50 برابری به مرز 200 
هزار فالــوور رســیده تا به نوعی بیشــترین رشــد طرفــدار در بین 
فوتبالیست ها در یکی دو هفته اخیر را به خود اختصاص دهد.
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حرکت تقدیری به سوی خودویرانگری!
تعریف و تمجید اسپانیایی ها از »قهرمان«

شهروند| همزمان با معرفی 
عنــوان  بــه  »قهرمــان«  فیلــم 
نماینده ایران در اسکار؛ حضور 
این فیلم در جشنواره وایادولید 
اســپانیا، موجــب جلــب توجه 
رسانه های این کشــور شده که 
ضمن تمجیــد از »قهرمان« آن 
را یکــی از شــانس های اصلــی 
فیلــم  بهتریــن  اســکار  کســب 

بین المللی توصیف کرده اند.
کنش  کنش رســانه های اســپانیا نســبت به فیلــم »قهرمان« بــا وا  گــزارش ایســنا درباره وا
روزنامه الراســون اســپانیا آغاز می شــود که تازه ترین ســاخته فرهادی را »یکی از بخت های 
اصلی کسب جایزه اسکار به عنوان بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان سال« نامیده است.  این 
روزنامه با اشــاره به اینکه »»قهرمــان« برنده جایزه بزرگ داوران جشــنواره کن در جشــنواره 
وایادولید اســپانیا حضــور دارد«، نوشــته: »فرهادی کــه همواره به نوعی از شــخصیت های 
ادبیات کالســیک در آثارش بهره برده، امــا هیچگاه این گونه هامارتیا )نقیصــه تراژیک( را به 
تصویر نکشــیده بود. نقیصه ای که قهرمانان نه براساس خواسته خویش بلکه بنابر تقدیر 
کید بر اینکــه »»قهرمان« تنها  به خودویرانی کشــیده می شــوند.«  منتقــد این روزنامه بــا تا
درباره زندگی یک زندانی بدهکار نیست که با پس دادن سکه هایی که پیدا کرده، تبدیل به 
یک چهره رسانه ای می شود، بلکه نگاهی کالسیک به وجهی اســطوره ای دارد«؛ بازی امیر 
جدیدی را درخشــان خوانده که »به فرهادی اجازه می دهد جامعه ایران را تجزیه وتحلیل 
کند. جامعه ای که به شــدت تحت تاثیر آبرو و دفاع از ارزش های خویش است و معموال آبرو 

در آن به هدف تبدیل شود و نه وسیله.«
 روزنامه محلی وایادولید نیز از اصغر فرهادی به عنوان »یکی از بزرگ ترین اساتید سینمای 
قرن بیست ویک« نام برده و »قهرمان« را »حکایتی اخالقی در ارتباط با شرافت، رستگاری و 

نیرنگ« نامیده است…

تمجید رادیو و تلویزیون
 رادیو و تلویزیون سراســری اســپانیا نیز از فیلــم  »قهرمان« تعریف و تمجیــد کرده و به 
نقــل از امیر جدیدی که در وایادولید حضور دارد، نوشــته: »کار کــردن با فرهادی اقبال 
گیــری مســتمر درس هایی هســتم، نه تنها  بزرگی اســت. گویــی در دانشــگاه در حال فرا
در زمینه ســینما، بلکه درباره تمــام زندگی.«  در مطلــب رادیو و تلویزیون اســپانیا آمده 
اســت: »یکی از جنبه های شــگفت آور فیلــم فرهادی این اســت که با تغییــر کوچکی در 
، درگیر سرنوشــت شــخصیت ها می کنــد و برای این  جهــت فیلمنامه ما را با هیجان وافر
، انفجار یــا ابزارهــای نوین ســینما نــدارد.«  روزنامــه محلی  کار نیــازی به تعقیــب و گریــز
وایادولیــد نیــز از اصغــر فرهــادی بــه عنــوان »یکــی از بزرگ ترین اســاتید ســینمای قرن 
بیست ویک« نام برده و »قهرمان« را »حکایتی اخالقی در ارتباط با شرافت، رستگاری و 

نیرنگ« نامیده است…

! ، پر جشنواره بین المللی فیلم فجر
بازگشت جشنواره فیلم فجر به شکل قبلی

شــهروند| باالخــره بعد از چند ســال انتقــاد و اعتــراض به جداســازی بخش های 
ملی و بین المللی جشــنواره فیلــم فجر انتقادات کارگر افتاد و اعالم شــد که از ســال 
آینــده جشــنواره های ملــی و جهانــی فیلــم فجر بــه صــورت یکپارچــه و واحــد برگزار 

خواهند شد.
 دیروز  محمد خزاعی، رئیس ســازمان ســینمایی خبر از بازگشــت جشــنواره فیلم 
فجــر به وضعیت گذشــته خود داد. این جشــنواره که پنج ســال پیش بــه دو بخش 
ملــی و بین المللــی تقســیم و از آن پس بــه طور مجــزا برگزار شــده بــود، در تمام پنج 
دوره برگــزاری اش به صورت مجزا بــا انتقــادات و اعتراضات پرشــماری مواجه بود و 
منتقدان جداســازی جشــنواره این اقدام را به عنوان »ســفره ای به نفــع گروه های 
خاص  ســینما« ارزیابــی می کردند. محمــد خزاعی اما حــاال در اولیــن روزهای ورود 
به اتاق ریاســت ســازمان ســینمایی خبــر از شــکل جدید برگــزاری جشــنواره فجر از 
سال آینده می دهد. خبرگزاری های ســینمایی خبر می دهند که از سال 1401 دیگر 
خبری از جشــنواره کم مخاطب جشــنواره بین المللی فیلم فجــر نخواهد بود و این 

بخش نیز همزمان با بخش ملی برگزار خواهد شد.
  خبرگزاری هــای مهــر و برنــا در ایــن زمینــه از قــول محمــد خزاعــی نوشــته اند کــه 
»برگــزاری همزمــان ایــن جشــنواره مهــم و راهبــردی ســینمای ایــران بــا هم افزایی 
ظرفیت ها، فرصت های کاربــردی مضاعفی را برای بهره مندی جامعه ســینمایی و 

گران فراهم می آورد.« اقشار مختلف مردم و سینما
 بــه گفته این مقــام فرهنگی ادغــام بخش ملی و بین الملل جشــنواره، به واســطه 
جلــب توجــه مخاطبــان خارجــی جشــنواره بــه اقبــال مــردم نســبت بــه ســینما و 
، نقــش مهمــی در پیشــبرد دیپلماســی عمومــی کشــور می توانــد  جشــنواره فجــر
داشــته باشــد.  خزاعی با تشــکر از تالش های علیرضا رضــاداد، ســیدرضا میرکریمی 
و محمدمهدی عســگرپور برای گســترش روابط بین الملل ســینمای ایــران؛ خبر از 
تجمیع دو جشنواره ملی و جهانی فجر به صورت یکپارچه تحت عنوان »جشنواره 

« داد. بین المللی فیلم فجر

پاییز گرم سینما با رقابت هدیه تهرانی، نیکی 
کردوست و پرویز پرستویی! کریمی، الناز شا

کران فیلم های »بی همه چیز«، »تی تی«، »آتابای«، »آپاچی«، »بندر بند« و 5 فیلم دیگر در انتظار ا

جلســه  در  شــهروند| 
شــورای صنفی نمایش مقرر 
شــد تــا آخــر پاییــز 10 فیلــم 
جدید ســینمایی روی پرده 
سالن های ســینما بروند. 10 
فیلمی که در میان شــان نام 
فیلم های مطرحــی که امید 
فراوانــی به فروش باالیشــان 
وجــود دارد، نیــز بــه چشــم 

می خورد.  دیروز اعالم شــد که در جلســه اخیر شــورای صنفی نمایش کــه با حضور 
اعضا در محل اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران تشکیل شده؛ مقرر شده که 10 
« ســاخته محســن قرایی مقدم  فیلم جدید از جمله فیلم ســینمایی »بی همه چیز
به همــراه ۹ فیلــم جدید دیگر تــا پایان فصــل پاییــز روانه پرده ســینماها  شــوند. در 
ادامه جلســه نیز ظاهــرا از یک عمر تــالش غالمرضــا فرجــی در دوران عضویت او در 

شورای صنفی نمایش قدردانی شد.
 به گــزارش خبرگزاری های هنری در جلســه اخیر شــورای صنفی نمایــش عالوه بر 
کران تک تک فیلم های  کران، تاریخ دقیق آغاز ا اعالم عناوین 10 فیلم جدید آماده ا
کید قرار گرفته است. بنابر این گزارش؛ فیلم سینمایی  جدید نیز به تفکیک مورد تا
»تومان« ساخته مرتضی فرشــباف از 12 آبان ماه، فیلم سینمایی »آپاچی« ساخته 
آرش معیریــان از 2۶ آبان ماه و البته »شــهر گربه ها« ســاخته ســیدجواد هاشــمی و 

»آتابای« ساخته نیکی کریمی نیز از سوم آذرماه روی پرده سینماها خواهند آمد.
کران فیلم های جدید در آذر ماه نیز ادامه خواهد   همچنین اعالم شــده که روند ا
« بــه کارگردانی جمشــید  داشــت. بنــا بــر اخبــار رســیده فیلــم »مالقــات بــا جادوگــر
بهرامیــان و »جوجــه تیغــی« ســاخته مســتانه مهاجــر از 10 آذرمــاه و »بنــدر بنــد« 
کران خواهند شــد. روندی که در ادامه قرار  ســاخته منیژه حکمت نیز از 12 آذرماه ا
« و »تی تی« نیز برسد.  اســت به فیلم های اســم و رســم دارتری مانند »بی همه چیز
« ساخته محسن قرایی از 17 آذرماه،  در حقیقت اعالم شده که فیلم »بی همه چیز
»تی تی« ســاخته آیــدا پناهنــده از 24 آذرماه و »عــروس مردم« بــه کارگردانی مجید 

توکلی نیز از اول دی ماه روی پرده سینماها خواهند رفت.
- البته در عین حال که با استقبال  کران -تا آخر پاییز  اعالم اسامی 10 فیلم جدید ا
شــماری از سینمادوســتان مواجه شــده که در فضای مجازی از آغاز یک فصل گرم 
کــران خبر داده اند، امــا انتقاداتی نیز از بابت احتمال فیلم ســوزی بــه وجود آورده  ا
اســت. آن هم در شــرایطی کــه از آغــاز کرونا به این ســو کمتــر فیلمی مورد اســتقبال 
کران فیلم هایی که شــانس موفقیت زیــادی دارند، آن هم در  قــرار گرفته، بنابرایــن ا

، می تواند با ریسک اقتصادی زیادی همراه باشد. آستانه جشنواره فجر


