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کیروش:تاجخودراپشتتحریمها
پنهانمیکند

| كارلوس كــى روش با حملــه اى تند به 
مهدى تاج تاييد كرد كه از فدراسيون فوتبال ايران 
به فيفا شكايت كرده است. او گفت كه شخص تاج 
باعث شده كه اين شكايت را عليه فدراسيون ايران 
در بخش حقوقى فيفا باز كند. به گزارش كائنات به 
نقل از ايسنا، كارلوس كى روش سرمربى سابق تيم 
ملى فوتبال ايران با تأييد شــكايت رسمى از ايران 
به فيفا بابت مطالباتش با حمله به مهدى تاج تاكيد كرد كه او و مســؤوالن 

فدراسيون مجبورش كرده اند كه از ايران به فيفا شكايت كند.
كى روش در پاسخ به سوال ايســنا مبنى بر اينكه: «بعد از جدايى شما از 
تيم ملى بحث هاى زيادى درباره قرارداد و پولى كه قرار بود به حساب شما 
واريز شود به وجود آمد و گفته شد كه شما از ايران به فيفا شكايت كرده ايد. 
آقاى تاج نيز در اظهارنظرى گفته كه 4 ماه پيش 900 هزار دالر به حساب 
AFC ريخته شده تا به حساب شما واريز شود. نظرتان در اين باره چيست؟ 
آيا به فيفا شكايت كرده ايد؟ « گفت: بله! با نهايت تأسف، آقاى تاج رئيس 
فدراسيون فوتبال ايران من را مجبور كرد تا پرونده شكايت از اين فدراسيون 

را در بخش حقوقى فيفا باز كنم و از فدراسيون ايران شكايت كنم.
وى ادامه داد: از اين تصميم خيلى تأسف مى خورم چرا كه بعد از 8 سال 
حضور و تعهدى كه در تيم ملى ايران براى شادى و رضايت مردم و شناخته 
شدن در عرصه جهانى فوتبال داشتم، مجبور شدم شكايت كنم. اين شكايت 

به خاطر و نتيجه اين مواردى بود كه در زير مى آيد:
به خاطر اين حقيقت كه آقاى تاج، رئيس فدراسيون فوتبال ايران احترامى 
براى حرف هايش قائل نبود و پشت حرف ها و افتخاراتى كه كسب شد خود 
را پنهان كرد. در واقع آقاى تاج يكى از اصلى ترين قول هاى خودش را كه به 
ما وعده داده بود، زير پاى گذاشت و آن قول اين بود كه او از بودجه فيفا براى 
جام جهانى براى داليل ديگرى به جز تيم ملى، آمادگى براى جام ملت هاى 
آسيا و حمايت هاى مالى از مربيان و بازيكنان استفاده نخواهد كرد. متأسفانه 

او خالف اين وعده عمل كرد.

مسئولتوقیف»رحمان۱۴۰۰«کیست؟
| مديــركل دفتر ســينماى حرفه اى 
درباره اينكه چه كسى مســئول توقيف فيلم 
«رحمان 1400» اســت گفت: فعــًال از نظر 
حقوقــى پخش كننــده و تهيه كننــده بايد 

پاسخگوى اين اتفاق باشند.
محمدرضا فرجى، مديركل دفتر ســينماى 
حرفه اى درباره تأخير در توقف فيلم «رحمان 

1400» گفت: همه فيلم هاى ســينمايى كه پروانه نمايش مى گيرند 
بناى ما بر حرفه اى بودن تهيه كننده و پخش كننده است و تاكيد دارم 
در طول سال هايى كه در اين سمت كار مى كنم چنين اتفاقى نيافتاده 
بود و همه تهيه كننده ها و پخش كننده ها به دليل اهميت موضوع قوانين 

را رعايت مى كنند.
محمدرضا فرجى ادامه داد: در اكثر سالن ها همان نسخه اى از فيلم 
«رحمان 1400» كه مورد تأييد ما بوده و اصالحات كامل انجام شده، 
نمايش داده شده اســت. با توجه به اينكه بازرسان سازمان سينمايى 
معموالً به صورت تصادفى در سالن هاى سينمايى حضور پيدا مى كنند 
متأسفانه در هفته اخير متوجه شــديم در برخى از سالن هاى سينما 

نسخه اى كه به صورت كامل اصالح نشده بود اكران شده است.
او در پاسخ به ســوالى مبنى بر اينكه اين اشــتباه متوجه چه فردى 
اســت، توضيح داد: فعًال از نظر حقوقى پخش كننده و تهيه كننده بايد 
پاسخگوى اين اتفاق باشند و ما هم در حال بررسى اين موضوع هستيم.
فرجى تاكيد كرد: انتظار ما بر اخالق حرفه اى داشتن تهيه كنندگان، 
پخش كنندگان و حتى كارگــردان فيلم ها در اجراى ضوابط و مقررات 
و آئين نامه هاى اجرايى مصوب اســت و ســينما نبايــد به خاطر يك 

سهل انگارى دچار آسيب شود.
نمايش فيلم «رحمان 1400» به كارگردانى منوچهر هادى كه از 25 
اســفندماه به عنوان يكى از فيلم هاى نوروزى در سينماهاى كشور به 
اكران درآمد، از شامگاه گذشته متوقف شده، چون طبق اعالم فرجى، 

نسخه اصالح نشده آن در سينماها روى پرده رفته است.

سرپرستکشتیآزاد:باابراهیمیو
گودرزیقطعاًبرخوردمیشود

| سرپرســت تيم ملى كشــتى آزاد 
گفت: بعد از رقابت هاى قهرمانى آســيا قطعاً 
با ابراهيمــى و گودرزى بدليــل غيبت بدون 
هماهنگــى در تمرينــات تيم ملــى برخورد 
خواهد شد. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، 
هادى حبيبى درباره آخرين وضعيت تيم ملى 
كشتى آزاد ايران در آستانه اعزام به رقابت هاى 

قهرمانى آسيا در چين اظهار كرد: خوشــبختانه همه نفرات تيم ملى 
در شــرايط خوبى قرار دارند و آماده حضور در اين رقابت ها هســتند. 
مصدومى هم نداريم و در مجموع شــرايط تيم خوب اســت. ســى ام 
فروردين ماه عازم چين هستيم و اميدوارم با دست پر به ايران بازگرديم.
سرپرست تيم ملى كشــتى آزاد درباره غيبت محمد جواد ابراهيمى 
و عليرضا گودرزى در اردوى تيم ملى بــدون هماهنگى كادر فنى كه 
در اعتراض به عدم انتخابشــان بوده گفت: گودرزى كه از اردوى قبل 
و ابراهيمــى نيز از اردوى فعلى در تمرينات تيم ملى حاضر نشــدند و 
پس از رقابت هاى قهرمانى آســيا در خصوص اين نفرات تصميم گيرى 

خواهد شد.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا با اين دو كشتى گير برخورد انضباطى 
مى شود يا خير، خاطرنشان كرد: به هر حال همه كشتى گيران موظف 
به رعايت نظم و انضباط در اردوهاى تيم ملى هستند و حتماً با اين دو 

كشتى گير برخورد خواهد شد.
وى در ادامه دربــاره داليــل كادر فنى براى خــط زدن ابراهيمى 
و ارشك محبى و انتخاب عليرضا كريمى بدون رعايت فرآيند انتخابى 
گفت: ابراهيمى در جام تختى دوم شد و ارشك محبى نيز كه قهرمان 
جام تختى بود به رقابت هاى اميدهاى آسيا اعزام شد. ابراهيمى هم به 

جام جهانى رفت كه يك شكست نيز داشت. 

پایان»بازیتاجوتخت«رامخاطبان
نوشتهاند؟

| نگارش پايان داستان بر اساس نظر 
خواننده در دنياى ادبيات بى ســابقه نيســت 
و چارلز ديكنز هم براى پايان بندى داســتان 
«آرزوهاى بزرگ» به نظر خوانندگانش توجه 
كرد. وقتــى جورج آر. آر. مارتين با ســاخت 
اقتباسى سينمايى از «حماســه اتش و يخ» 
موافقت كرد اصــًال انتظار نداشــت با چنين 

استقبالى مواجه شــود اما حاال همه منتظرند تا فصل آخر اين اقتباس 
تلويزيونى ساعت 9 امشب پخش شود و چند هفته هيجان انگيز را سپرى 

كنند تا ببيند در نهايت چه كسى بر روى تخت آهنين مى نشيند.
نام جورج مارتين، نويسنده 70 ساله انگليسى در سال هاى اخير بارها 
شنيده شده است. ســريال «بازى تاج و تخت» با اقتباس از مجموعه 
داستان «ترانه آتش و يخ» سبب شد محبوبيت نويسنده انگليسى در 

ميان مردم و اقبال خوانندگان به كتاب هايش افزايش يابد.

چیریچ:ازنبودبازیتدارکاتیناراحتم
| ســرمربى تيم ملى واترپلــو با ابراز 
ناراحتى از كمبود بازى هــاى تداركاتى براى 
تيم ملــى، ادامه داد: متأســفانه مســووالن 
ضرورت آمــدن مربى صرب بــراى رده هاى 
پايه و توسعه واترپلو را درك نكردند.از ساعت 
10:30 صبح روز گذشــته (يك شــنبه) 25 
فروردين مــاه 1398 دور جديد اردوهاى تيم 

ملى واترپلو براى حضور در انتخابى المپيك 2020 توكيو برگزار شــد 
كه الكســاندر چيريچ پس از اتمام تمرين در جمع خبرنگاران حاضر 
شده و درباره شرايط تيم ملى صحبت كرد.سرمربى تيم ملى در پاسخ 
به اين سوال كه چرا تعداد بازيكنان حاضر در استخر نسبت به اسامى 
اعالم شده كم است؟ اظهار كرد: برخى از ملى پوشان دانشگاه مى روند 
و در تمرينات نوبت صبح غايب هســتند، البته برخى از آن ها يك روز 
كامل را نيستند چون در حال تحصيل هســتند و بايد در دانشگاه نيز 

حضور پيدا كنند.
او در مــورد برنامه هاى تمرينى تيم ملى توضيــح داد: فعًال در حال 
تمرين و آمــوزش قوانين جديــد واترپلو به بازيكنان هســتيم و اگر 
بازى هاى يك ماه اخير را ببينيد سرعت بازى ها سريع تر شده و به همين 
دليل نياز اســت تغييرات زيادى را در جريان فنى تيم ايجاد كنيم. از 
طرفى هم شرايط شخصى بازيكنان را داريم كه بايد جوابگوى زندگى 
نرمال شان باشند چون شــرايط ورزش ما پاسخ گوى نيازهاى معمول 
آن ها نيســت.چيريچ ادامه داد: از آنجايى كه من در ايران هستم پس 
كشور من نيز ايران است، متأسفانه در كشور ما (ايران) شرايط واترپلو به 
گونه اى است كه درآمدزايى ندارد و از همين رو محور اصلى ملى پوشان 
واترپلو نيست و دنبال شغل هســتند. كشور ما ايران در شرايط سخت 
اقتصادى قرار دارد و شــرايط مالى قبل را نداريم كه كار را ســخت تر 
مى كند. در موقعيت ســختى هســتيم و نمى توانيم برنامه هاى مورد 
نظر خود را آنطور كه بايد پيش ببريم. شــرايط سخت است ولى سعى 

مى كنيم برنامه ها را پيش ببريم.

برانکو:مهمنیستکاشانی
منرادوستداردیانه

| ســرمربى پرســپوليس مى گويد نتايج 
ديدارهاى آينده ايــن تيم نامعلوم اســت و همه 

مى خواهند قهرمان ايران را پايين بكشند.
برانكــو ايوانكوويــچ، ســرمربى تيــم فوتبال 
پرسپوليس در حاشيه تمرين اين تيم اظهار كرد: 
بابت برد ديشب خيلى خوشحال هستم. نتايج االن 
براى ما خوب شــده و به درد ما خــورد. ما در اين 
بازى حساس از نتايج ديگر استفاده كرديم ولى هنوز با قهرمانى دور هستيم 
و 5 بازى و 15 امتياز باقى مانده است. نتايج هر بازى براى ما نامعلوم است 
چون همه دوســت دارند قهرمان كشور را پايين بكشــند. حتى ديديد كه 
ذوب آهن مقابل پيكان بدون پنج، شــش بازيكن اصلى اش به ميدان رفت. 
قبل از بازى داربى هم گفتم كه هدف مــان پيروزى در همه بازى ها تا آخر 

فصل است.
او افزود: بازيكنان در لحظاتــى از بازى فوق العاده بودند اما به جاى اينكه 
با يكى دو گل بيش تر و با آرامش بازى را تمام كنيم، اجازه داديم حريف به 
بازى برگردد و بازى تا آخرين دقايق نامعلوم باشد. از طرفى هم خوشحالم و از 
هواداران مان راضى هستم. خوشحالم كه از همان دقايق اول كه گل خورديم، 
ما را تشويق كردند و آن ها بودند كه ما را به سمت پيروزى هل دادند. آن ها 

يك بار ديگر نشان دادند كه بهترين هوادار هستند.
سرمربى پرسپوليس درباره تقابل با ذوب آهن و على منصوريان بيان كرد: 
از زمانى كه من در پرسپوليس هســتم، نتوانستيم ذوب آهن را در اصفهان 
شكست دهيم و بازى سختى داريم. نتايج ذوب آهن نشان مى دهد كه چه 
عملكرد خوبى در نيم فصل دوم كسب كردند. آن ها نتايج عالى در ليگ برتر 
و عالى تر در ليگ قهرمانان آسيا به دست آوردند. طبيعى است آن ها مقابل 

ما خوشحال باشند.

تغییراتدرساختارصدورمجوزهایسینماییوخانگی
| مديركل پيشــين دفتر نمايش خانگى، مستند و 
كوتاه وزارت ارشاد مى گويد: با پايان فعاليت دولتى  و شروع 
بازنشســتگى ام مى خواهم بيشــتر بر توليد و اجراى تئاتر 
متمركز باشم و در بخش خصوصى هركارى را كه در راستاى 
برنامه هايم باشــد مى پذيرم. به گزارش كائنــات به نقل از 
ايسنا، حدود سه سال قبل حسين پارسايى با حكم حجت اهللا 
ايوبى (رئيس وقت سازمان ســينمايى) به عنوان مديركل 
دفتر نمايش خانگى، مســتند و كوتاه ســازمان سينمايى 
منصوب شد و در اين مدت يكى از اتفاقات برجسته در شبكه 
نمايش خانگى توليد قابل توجه سريال بود كه هر كدام فراز 
و نشيب هايى هم داشتند اما فقط تعدادى از آن ها با فروش 
و استقبال باال روبرو شدند.البته گران شدن محصوالت اين 
شبكه در سال گذشته با اعتراض هايى هم همراه بود، هرچند 
شــايد به دليل افزايش قيمت متريال اصلى توليد، خيلى دور از انتظار نباشد ولى در عين حال بيشتر شدن رقابت ميان اين 
شبكه با شبكه هاى VOD فضاى بهترى را براى عرضه محصوالت مستند، كوتاه و خانگى مى تواند فراهم كند.گفته مى شود 
سعيد رجبى فروتن از اعضاى شوراى پروانه ساخت و نمايش خانگى جانشين پارسايى خواهد شد، اما نكته مهم تر تغييراتى 
است كه به نظر مى رسد قرار است در ســاختار ادارى اين مجموعه ايجاد شود.پيگيرى هاى ايسنا حاكى از اين است كه اين 
دفتر براى اصالح در ساختار و ارائه خدمات دچار تغييراتى مى شود و از اين پس دو اداره كل توليد و نمايش و اداره كل عرضه 
و اكران در سازمان سينمايى خواهيم داشــت تا مثًال همه پروانه هاى ساخت در يك اداره كل با يك شورا صادر شوند و همه 
عرضه ها چه اكران عمومى و چه هنر و تجربه و شكل عرضه و نمايش در يك اداره كل ديگر بررسى شوند.پارسايى با بيان اينكه 
مصطفى مساوات كه پيش تر معاون دفتر نمايش خانگى بود به جاى وى سرپرست اين دفتر شده است، درباره دوران فعاليتش 
و حجم زياد سريال هايى كه خيلى از آن ها با استقبالى كه از «شهرزاد» شد روبرو نشدند، بيان كرد: هر سريالى كه در 6 ماه 
آينده توليد شود، در زمان من مجوز گرفته كه به «خوابزده» سيروس مقدم، «دل» به كارگردانى منوچهر هادى، «هيوال» به 
كارگردانى مهران مديرى، «سال هاى دور از خانه» مجيد صالحى، «كرگدن» كيارش اسدى زاده و «يك مشت خاك» مهران 
احمدى مى توان اشــاره كرد. اما آنچه هنگام پخش رخ مى دهد در اختيار اين دفتر نيست و در واقع عرضه و تقاضا از مسائل 
صنفى اســت و جزو وظايف ارشاد محسوب نمى شود. اين صنف اســت كه بايد بازار را تنظيم كند. در سينماى حرفه اى نيز 
شوراى اكران وجود دارد و در اين بخش هم يك سياستگذارى براى توليد و عرضه نياز است.وى تاكيد مى كند: جلوى توسعه 
فعاليت ها را نمى توان گرفت هرچند ممكن اســت با اين قيمت ها به مخاطب فشار بيايد ولى فكر مى كنم بايد بپذيريم فصل 
نسخه هاى دى وى دى رو به پايان است و با توجه به هزينه متريال قيمت هر قسمت از محصوالت در سال 97، به 10 هزار تومان 
رسيد و در سال 98 هم قطعاً افزايش نسبى خواهد داشت. پس بايد به سمت VODها برويم كه با هزينه كمترى محصوالت را 
عرضه مى كند و اين پيش بينى توسط كارشناسان هم شده كه دى وى دى روزهاى پايانى خود را مى گذراند چون خيلى راحت 

مى شود با پول دو تا دى وى دى عضو يك سايت عرضه فيلم شد و در طول يك ماه تعداد زيادى فيلم و سريال تماشا كرد.

خجالتیهستمولیجلویدوربینآدمدیگریمیشوم
| مرجانه گلچين با بيــان اينكه در ايفاى نقش ها خود را 
فراموش مى كند، گفت: آنهايى كه من را مى شناسند، مى دانند كه 
من آدم خجالتى هستم ولى در جلوى دوربين به نوعى اتفاقى را 

تجربه مى كنم و تبديل به شخصيت دورن فيلم مى شوم.
كمتر كســى را مى توان يافــت كه بازى مرجانــه گلچين در 
نقش هاى كمدى ســريال هاى تلويزيونى را در يك دهه اخير به 
خاطر نداشته باشــد. اين بازيگر در آخرين تجربه كارى خود در 
مجموعه زوج يا فرد شبكه سوم ســيما به ايفاى نقش پرداخته 
است. گلچين در اين مجموعه ايفاگر نقش آفاق ظاهر شده است.
اين بازيگر ســينما و تلويزيون درباره باورپذير بودن نقش هاى 
خود در تلويزيــون و انتقاد هايى كه درباره تكــرار نقش ها به او 
مى شود، به ايلنا گفت: زمانى كه در تيتراژ يك مجموعه نام مهران 
غفوريان،  يوســف تيمورى و مرجانه گلچين به عنوان بازيگران 
نوشته مى شود و به عنوان مثال شما به عنوان تماشــاگر با شخصيت هايى همچون فرهاد و فرشيد و آفاق در مجموعه زوج يا فرد 
كه به تازگى پخش شد، همراه شديد و آنها دست شما را از قاب تلويزيون گرفتند و به داخل خانه هاى خود بردند؛ به نوعى با آنها 
زندگى كرديد و ديگر نمى توان گفت كه آن آدم را ديدم و تكرارى بود. چراكه شما آن شخصيت را به عنوان آفاق باور كرديد، پس 

آن بازيگر كار خودش را انجام داده است. فرشيد را به عنوان برادر اين آدم قبول كرديد، پس او هم كار خود را انجام داده است.
وى افزود: كمدين بزرگى همچون چاپلين نيز با يك حركت و با يك فيزيك در همه كارهاى خود ايفاى نقش كرده ولى اثرهاى 
جديدى را از خودش به جا گذاشته اســت. مگر مى توان كمدين هاى بزرگ دنيا همچون چاپلين را هم تكرارى دانست. در واقع 
موقعيت هاى داستان هاست كه موقعيت هاى تازه اى را براى بازيگر به وجود مى آورد. بر همين اساس بايد بگويم كه به عقيده من، اين 
حرف كه بازيگرى خودش را تكرار كرده، معنى ندارد.اين بازيگر در پاسخ به اين پرسش كه در ايفاى نقش هاى مختلف تا چه اندازه 
براى رسيدن به شخصيت مورد نظر، مرجانه گلچين را فراموش مى كند، اظهار داشت: خيلى زياد. آنهايى كه من را مى شناسند، 
كامال به تفاوت پشت صحنه من با آنچه در جلوى دوربين مى بينند، واقف هســتند. اتفاقا من آدم خجالتى هستم. يعنى اگر در 
يك جمعى قرار بگيرم، معموال در گوشــه هستم و خيلى اهل خودنمايى نيستم. خودم نمى دانم كه چه اتفاقى در جلوى دوربين 
براى من مى افتد كه به كل آدم ديگرى مى شوم.وى ادامه داد: اصوال آنها كه خيلى خوب من را مى شناسند، متوجه تفاوت پشت و 
جلوى دوربين من شده و بارها در اين باره به من گفته اند كه تو اصال آن آدم حاضر جوابى كه در جلوى دوربين جواب  هركسى را 
در آستين خود دارد، نيستى. البته شايد تجربه هم در اين موضوع تاثيرگذار بوده باشد. به طور كل بايد بگويم كه براى بازى يك 
شخصيت، فراموش مى كنم كه چه كسى هستم و شخصيت درون فيلم مى شوم. حتى در مدت فيلمبردارى، شخصيت مورد نظر 

در خانه خودم هم با من بوده و براى رسيدن به نقش خيلى انرژى مى گذارم.

ساختنسریالرمضانیراهرفتنرویلبهتیغاست
| بازيگر سريال «برادر جان»، گفت: ساختن سريال 
مناسبتى براى رمضان بسيار كار حساسى است و انگار عوامل 
روى لبه تيغ راه مى روند. به گزارش كائنات به نقل از ايرنا، 
مارال فرجاد يكى از بازيگران سريال «برادر جان» كه قرار 
اســت ماه مبارك رمضان امسال (1398) روى آنتن شبكه 
سه سيما برود اظهار داشت: بيش از نيمى از سريال «برادر 
جان» فيلمبردارى شده است و گروه مشغول تصوير بردارى 
ديگر سكانس ها هستند تا اين سريال را براى پخش در ايام 

مبارك ماه رمضان آماده كنند. 
وى ادامه داد: ســريال بردار جان ماجــراى زندگى يك 
خانواده را به تصوير مى كشــد و از چالش ها و دغدغه هاى 

اعضاى اين خانواده مى گويد.
اين بازيگر با تاكيد بر اينكه در اين سريال نقش «مهتاب» 
كه عروس خانواده اســت را بازى مى كند گفت: من در اين مجموعه تلويزيونى نقش همسر شخصيتى به نام چاووش را به 

عهده دارم. 
وى با بيان اينكه نقش مقابل من را نيز «حســام الدين منظور» ايفا مى كند، افزود: در «برادر جان» بيننده شاهد داستان 
زندگى پرفراز و نشــيب چاووش با ديگر اعضاى خانواده خواهد بود و به جرات بگويم بــازى در نقش مهتاب تجربه خوب و 

جذابى برايم بود.
فرجاد درباره همكارى با سعيد نعمت اهللا نويسنده اين مجموعه، اظهار داشت: نعمت اهللا با داشتن قلم بسيار جذاب كامال 
به نوشتن فيلمنامه هاى درام تسلط دارد. لحن شخصيت هاى داستان هاى او هميشه مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته 
است. البته برادرجان اولين همكارى من با نعمت اهللا نبود و پيش از اين در سريال «خواب زده» نيز با اين نويسنده همكارى 

داشتم كه براى شبكه نمايش خانگى توليد شده و هنوز عرضه نشده است.
فرجاد با اشاره به اينكه سال گذشته نيز تجربه حضور در سريال هاى مناسبتى رمضان را داشته است، گفت: رمضان سال 
97 در سريال «دستت را به من بده» به كارگردانى محمدمهدى عسگرپور مهمان خانه ها بودم. در اين پروژه نيز با بازيگرانى 
چون امين تارخ، فريبا متخصص، محمدرضا هدايتى همبازى شــدم.بازيگر ســريال «برادر جان» با اشاره به اينكه در اين 
سريال پدرش جليل فرجاد نيز ايفاى نقش مى كند، افزود: درست است كه پدرم جليل فرجاد نيز در اين سريال ايفاى نقش 
مى كند اما متاسفانه در اين مجموعه تلويزيونى سكانس مشتركى با هم نداريم.اين بازيگر با تاكيد بر اينكه ساختن كارهاى 

مناسبتى بسيار سخت و حساس است، اظهار داشت: ساختن سريال مناسبتى براى ماه مبارك رمضان بسيار كار سختى 
است و انگار كل عوامل روى لبه تيغ راه مى رود و كمترين خطا و اشتباه مى توان باعث شود كه مخاطب كار را پس بزند.

نادری:برایقهرمانیپرسپولیسلحظهشماریمیکنم
| مدافع تيم پرسپوليس مى گويد آنها با اينكه به عنوان 
سومين قهرمانى متوالى ليگ برتر دســت پيدا كنند تا آخرين 
لحظه تالش مى كنند. به گــزارش كائنات به نقل از ايلنا، محمد 
نادرى، مدافع جوان پرسپوليس ابتدا درباره برترى مقابل االهلى 
عربستان در بازى هفته سوم مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا 
اظهار داشــت: بازى مهمى بود و همه ما مى دانستيم كه بعد از 
بدشانسى در دو بازى قبلى مقابل پاختاكور و السد كه حق مان به 
هيچ وجه تساوى و باخت نبود در اين بازى بايد سه امتياز را كسب 

مى كرديم تا همچنان مدعى صعود در آسيا باشيم.
او ادامــه داد: خوشــبختانه با تالش كادرفنــى و همت همه 
بچه هاى تيم اين اتفاق افتاد و توانستيم به عنوان نماينده ايران 
دل هواداران مان را شاد كنيم. به خوبى االهلى را مى شناختيم 
و خبر داشتيم كه چه كار دشوارى مقابل اين تيم خوب خواهيم 
داشت. با اين حال خوشحالم كه دست پر به ايران برگشتيم و توانستيم دل ميليون ها هواداران پرسپوليس را در كشور شاد كنيم. 
نادرى درباره وضعيت سرخپوشان در جدول رده بندى گروه آسيا گفت: تساوى پاختاكور و السد در روزى كه توانستيم االهلى 
را ببريم يك اتفاق خوب بود و به نظرم شرايط براى صعود پرسپوليس بهتر شد اما هنوز كار سخت است و سه بازى مهم و حساس 
ديگر پيش رو داريم كه بتوانيم با قدرت از اين گروه صعود كنيم. كار ما نه در ليگ و نه در آسيا تمام نشده و بايد در هر بازى براى 

آن بازى تمركز كنيم تا به هدفى كه به دنبال آن هستيم، برسيم. 
او درباره اينكه پرســپوليس به ســومين قهرمانى پياپى در ليگ برتر نزديك اســت، گفت: ما در تمام بازى ها به دنبال برد 
هستيم و اين كه سال را خوب شــروع كرديم اتفاق فوق العاده اى است اما كار ما تمام نشده و به هيچ وجه ما در باد اين بردها 
نمى خوابيم چون كوچكترين اشــتباه باعث از دست رفتن موفقيت و قهرمانى مى شــود. به همين خاطر تمام تمركزمان روى 
هر بازى است كه پيش رو داريم چون هر مســابقه براى ما حكم فينال را دارد. هدف ما چيزى جز رسيدن به عنوان قهرمانى 
نيســت و همه تالش ها و مانورى كه مى دهيم روى اين مساله است. به همين خاطر بحث قول دادن نيست بحث اين است كه 
هدف مان خوشحال كردن دل هواداران است و براى رسيدن به اين خواسته و عنوان قهرمانى تمام توان خودمان را با اين همه 
فشردگى كه در بازى ها وجود دارد، به كاربســته ايم و اميدوارم در پايان فصل به اين خواسته برسيم. خودم كه براى قهرمانى 

با پيراهن پرسپوليس لحظه شمارى مى كنم.

چهره ها


