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جایزه مذهبی 
یک کابوی

ترنس هیل بازیگر ۷۹ ســاله 
مشــهور فیلم های وســترن 
ایتالیایی موسوم به اسپاگتی، 
جایزه یک عمر دســتاورد را از 
جشــنواره فیلم مذهب امروز 
دریافت می کند. شهرت ترنس 
هیل بیشــتر برای حضور در 
اسپاگتی  وســترن  فیلم های 

همراه با باد اسپنسر است.

برد پیت هم 
درگیر جنگ 
جهانی شد

قسمت دوم فیلم »جنگ جهانی 
زد« قرار اســت با حضــور برد 
پیت ساخته شــود و آنطور که 
دیدی گاردنــر و جرمی کالینر 
می گویند  فیلم  تهیه کنندگان 
احتمــاال در 2020 اکــران به 
مرحله اکران می رسد. قسمت 
نخست فیلم »جنگ جهانی زد« 
توسط مارک فراستر کارگردانی 

شد.

دستگیری یک 
ایرانی در فوتبال 

بلژیک
دیروز موج دســتگیری برخی 
مدیــران و مربیــان در فوتبال 
بلژیک بــه اتهام فــرار مالیاتی، 
تبانی و پولشویی دامن ایرانی ها 
را هم گرفت. مجتبی بیات، مالک 
سابق باشگاه شالروا دستگیر شده 
و برادرش که مدیــر فعلی این 
باشگاه است، هم در مظان اتهام 
است. این تیم نورافکن و قلی زاده 
را به عنوان دو بازیکن ایرانی در 

ترکیب خود می بیند. 

طوفان طالیی 
شناگر ایرانی

در ادامــه رقابت های شــنای 
بازی های پاراآســیایی 2018 
شــاهین ایزدیار بار دیگر برای 
کاروان ایران طــال گرفت. این 
شــناگر جوان که در روزهای 
قبلی 3 مدال طال کسب کرده 
بود، دیروز هــم 2 طالی دیگر 
به دست آورد تا تعداد طالهای 
خود را به 5 برساند. ایزدیار در 2 
ماده دیگر شنا هم شانس کسب 

مدال طال را دارد.  

 

مارال مردانی تنها دختر جودوکار ایرانی بود که توانست سهمیه حضور در المپیک جوانان ۲۰۱۸ را کسب کند و در 
شرایطی که حتی لباس خود را برای حضور روی تاتامی به تن کرده بود، ناگهان متوجه شد که به خاطر داشتن حجاب 
اجازه مبارزه ندارد. این دختر جودوکار که بعد از دریافت این خبر کاخ آرزوهایش روی سرش خراب شده بود،  اشک 
می ریخت و رایزنی رئیس کمیته ملی المپیک هم فایده ای نداشت. جالب اینکه کمیته المپیک مدعی شده اتحادیه 
آسیایی جودو این ممنوعیت را به فدراسیون ایران اطالع داده بود اما رئیس فدراسیون جودو این ادعا را رد کرد و گفت 

اگر در آرژانتین حضور داشت، می توانست با رایزنی این مشکل را حل کند.

عکس نوشت

بعد از شــایعه حضور 
علیرضــا بیرانوند در 
بیــن 3 بازیکن برتر 
آســیا، دیروز توییتر 
تیتر  با   AFC رسمی 
»دســتان امــن« به 
دروازه بان  از  تمجید 
پرداخت  پرسپولیس 
و با انتشار این عکس 
نوشــت: »علیرضــا 
یک  بــا  بیرانونــد 

شــیرجه موفق، حمله خطرناک و تهدید جدی السد را در زمین 
خودش ناکام گذاشت.«

پل پوگبا، ســتاره فرانسوی منچســتریونایتد که این روزها با 
مورینیو به مشــکل خورده، از مدل موی جدید خود رونمایی 

کرده که نقش یک صاعقه را روی سرش نشان می دهد!

 پوستر متفاوت نمایش 
نام بُرده در رســانه ها 
تئاتری  شد.  رونمایی 
با  دشتی  علی اصغر  از 
پسیانی،  آتیال  حضور 
پانته  جواهریان،  نگار 
علــی  پناهی هــا،  آ 
باقــری، اصغر پیران، 
ایلناز شعبانی و حمید 
حبیبی فر کــه از ٢٥ 
را  خود  اجراهای  مهر 

در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز خواهد کرد.

نیکی کریمی که به  عنوان سفیر ال جی در ایران فعالیت می کند، 
در روز کره به ســفارت کره جنوبی رفت و در مراســم این روز 

شرکت کرد.

تیتربازی
 سعید روستایی در متن جنجالی دیگر

قلدربازی های آقای کارگردان!
شهروند| سعید روســتایی که بعد از پدیده شدن در 
جشنواره دو سال پیش، تقریبا هر چند وقت یک بار یک 
حاشــیه پردامنه را کلید زده، این روزها درگیر جنجالی 
دیگر شده. جنجالی که فضای پرتنشی را بر جدیدترین 

فیلمش حاکم ساخته است.

از همان روزی که ابد و یک روز پدیده ســال شد و بعد 
هم گیشــه ها را آتش زد، دردســرهای سعید روستایی 
نیز آغاز شــد. کارگردانی که یک شبه ره صد ساله رفت 
و با نخستین فیلمش به جایگاهی رسید که خیلی ها با 
10فیلم هم به آن حوالی نمی رسند. روستایی به یک باره 
خود را در موقعیتی دید که همه حرف هایش زیر ذره بین 
می روند و در بیشــتر موارد جنجالی می شوند. ماجرایی 
که خیلی زود تبعاتی هم برای او به بــار آورد و میان او را 
با سعید ملکان شکرآب کرد. تهیه کننده ای که جسورانه 
کلیدی ترین نقش را در کشــف کارگردانی به نام سعید 
روستایی ایفا کرده بود و گرنه همین امروز هم سعید بچه 
بااستعدادی بود که فیلمنامه به بغل از این دفتر به آن یکی 
دفتر می رفت و  بــه دنبال تهیه کننده ای برای فیلم ابد و 

یک روز می گشت.
بعد از آن سعید یک بار در میان صحبت هایش درباره 
دستیاران کارگردان سوژه شد و یک بار دیگر هم همین 
دیروز. ماجــرای اول را این جمالت کلید زد: دســتیار 
کارگردان تفکر ندارد و ته هنر دســتیار بستن خیابان 
اســت و از یک دســتیار کارگردان خــوب درنمي آید. 
جمالتی برخورنده که موجب شــد دستیاران از جمله 
دانش اقباشاوی واکنش نشان دهد و به او یادآوری کند 
که »تو اول پالن بندي یاد بگیر.« و مازیار میری هم با زیر 
سوال بردن سعید روستایی وارد گروه ضد روستایی شد. 
ماجرایی که باعث شد گرفتن پروانه فیلم دوم روستایی 
مدت ها طول بکشــد که در نهایت با یاری ســیدجمال 

ساداتیان ختم به خیر شد.
اما همین هم باعث نشــد تا بین روستایی و ساداتیان 
درگیری پیــش نیاید. بعد از این که یکــی از کانال های 
ماهواره ای تصاویری از پشت صحنه فیلم متری شش ونیم 
را به عنوان اعتراض خیابانی نشان داد و ساداتیان هم برای 
جمع کردن ماجرا آمد و گفت :»در این فیلم 7 هزار هنرور 
داریم که تا االن 3 هــزار هنرور جلوی دوربین رفته اند«، 
معلوم نیست این ماجرا چرا به سعید روستایی برخورده. 
حاال رسانه ها خبر از اطالعیه ای داده اند که عوامل فیلم 
صحبت های ساداتیان را تکذیب 
کرده اند: خبری منتشر 
شده که قرار است 
در این فیلم 7هزار 
هنرور جلوی دوربین 
بروند. چنین خبری به 
هیچ عنوان صحت ندارد و 

از اساس کذب است.
ماجرایــی که نشــان 
می دهــد شــائبه ها در 
مورد اختالفــات درونی 
ســازندگان ایــن فیلم 
چندان هم بی اســاس 

نیست.
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با افزایش بی رویه مصرف بنزین و رشد 
شدید قاچاق سوخت به ۱۵ میلیون لیتر 
در ماه، در خبرها آمده که مذاکراتی در 
دولت برای احیای مجدد کارت سوخت 
صورت گرفته است. رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس هم با تأیید این خبر 
گفته که کارت  سوخت ها 60 لیتر بنزین 
دارند و مصرف مازاد به معنای استفاده 

بنزین با قیمت آزاد است و درباره اش تا یک ماه آینده تصمیم گیری می شود. تمام این اتفاقات در کنار شایعه 
گران شدن قیمت سوخت باز هم بازار انتقاد از مســئوالن را داغ کرده است. فقط کافی است هشتگ کارت 
سوخت و بنزین را دنبال کنید تا متوجه واکنش ها به اخبار منتشر شده پیرامون این موضوع شوید. مردم از 

همین حاال با ناامیدی منتظر گران شدن قیمت بنزین و سوخت در آینده هستند. 
 

درگذشت مجری با سابقه تلویزیون و رئیس فدراسیون هاکی در 62 سالگی هنوز هم برای جامعه ورزش ایران 
قابل باور نیست و نکته قابل تأمل اینجاست که تقریبا تمام جامعه ورزش ایران هم به فوت بهرام شفیع واکنش 
نشان دادند. فضای مجازی پر شد از ویدیوهایی از گزارش مسابقات فوتبال به ویژه آخرین دربی که او گزارش 
کرد و چند بخش از برنامه های قدیمی ورزش و مردم. خیلی ها با داغ کردن هشــتگ نوستالوژی به پخش 
زنده مسابقات فوتبال با صدای بهرام شفیع در دهه شصت و مرجعیت برنامه اش ورزش و مردم اشاره کردند. 
به هر صورت شــفیع برای ورزش و رسانه ایران تالش زیادی کرد و واکنش ها به خبر فوتش به خوبی نشانگر 

تاثیرگذاری و جایگاه او در کشور است.
 

مرگ دختر هفت ساله سنندجی دنیا ویســی هم که ابتدا گفته شد 
به دلیل تخریب دیوار مدرســه ای کــه در آن درس می خواند زیر آوار 
مانده و بعدتر صحبت هایی درباره تجاوز به این دختربچه پیش از قتل 
وی مطرح شد، با خشــم و اندوه گسترده ایرانیان مواجه شد و کاربران 
فضای مجازی این خشم و حیرت را با هشتگ هایی چون #دنیا_دنیا 
و #مدارس_فرسوده با هم به اشتراک گذاشتند.دنیا ویسی دختربچه 
هفت ساله سنندجی صبح روز دوشــنبه زیر آوار مدرسه  جان سپرد. 
معلوم نیست چه کسی جنازه او را پیدا کرده و به اطرافیان خبر داده است 
اما آن چه معلوم است؛ اینکه وقتی باالی سر دنیا رسیدند، او کشته شده 
بود. می گویند ساختمان این مدرسه فرسوده و غیراستاندارد بود و ساخت آن به  سال 59 برمی گردد و استفاده 
از آن از روی ناچاری و به دلیل نبود فضای آموزشی بوده است. پزشکی قانونی می گوید نمی تواند تجاوز را تایید 

کند و پس از بررسی اطالع رسانی خواهد کرد.
 

ورود سازمان اوج به شبکه  نمایش خانگی نیز با واکنش های مخاطبان رسانه های فرهنگی مواجه شد. ظاهرا 
قرار اســت این سازمان با ابوالقاســم طالبی کارگردان فیلم قالده های طال در تولید یک سریال برای شبکه 
نمایش خانگی همکاری داشته باشــد. کاربران منتقد با اشاره به اینکه ســازمان اوج که در سال های اخیر 
سرمایه گذاری های هنگفتی در سینما و صداوسیما انجام داده بود؛ به  عرصه  نمایش خانگی هم وارد می شود، به 
این قضیه واکنش نشان دادند و در این بین هشتگ هایی چون  #اوج_طالبی و #اوج_قالده_ها را داغ کردند. 

# اوج_قالده_ها 

# دنیا_دنیا
#بهرام_شفیع

#کارت_سوخت #بنزین
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نورا بیگ| ســریال »۱۳ شــمالی« رفع توقیف شد، اما هیچ 
بعید نیســت که سرنوشــت این ســریال هم مثل سرنوشــت 
»ممنوعه« شود؛ ســریالی که با وجود رفع توقیف در هفته های 
 گذشــته همچنان از توزیــع در شــبکه نمایــش خانگی باز 

مانده است.
هفته گذشته روابط عمومی ســریال »۱۳ شمالی« از توقیف 
این مجموعه شــبکه نمایش خانگی خبر داده بود. ظاهرا وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی به دلیل برخی ابهامات این سریال را 
توقیف کرده بود، اما دیروز خبر دیگری از سوی دست اندرکاران 
این مجموعه منتشــر شــد؛ خبری که حکایــت از رفع توقیف 
ســریال به دلیل انجــام برخی اصالحــات دارد. رضــا جاپلقی 
تهیه کننده »۱۳ شــمالی« هم از برگزاری جلســاتی با حسین 
پارســایی مدیرکل نمایش خانگی خبــر داد و گفت: »طی این 
جلسات ابهامات رفع و نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی روی 
موارد اختالفی اعمال شــد، بنابراین روند توزیع به زودی شروع 
می شــود.« ماجرای توقیف فیلم ها و ســریال ها از سوی وزارت 
ارشاد به این سادگی ها نیســت. هفته های آخر شهریور بود که 
توزیع ســریال ممنوعه به صورت موقت از ســوی وزارت ارشاد 
متوقف شد، تا اصالحاتی روی آن انجام شود. چند روز بعد یعنی 

پنجم مهر ماه ابراهیم داروغه زاده، مدیرکل نظارت و ارزشــیابی 
سازمان سینمایی در گفت وگو با شبکه خبر اعالم کرد که مراحل 
تولید این سریال متوقف نشده اســت و از هفته آینده پخش آن 
آغاز می شــود. »به خاطر ماه محرم و اینکه تمام قســمت های 
ساخته شده باید مورد بازبینی قرار می گرفت، در توزیع آن وقفه 
افتاد.« با وجود تمام این حرف ها اما هنوز مشکل سریال ممنوعه 
رفع نشده و روی کیوسک نیامده اســت و در این شرایط عوامل 
ســریال ممنوعه هم به »شــهروند« می گویند که خبر جدیدی 

ندارند و حتی نمی دانند که چرا همچنان توزیع نمی شود. 

شهروند| از هفتــه گذشته بحث 
بازسازی ورزشــگاه آزادی به خاطر 
صعــود احتمالــی پرســپولیس به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا و الزاماتی 
که AFC در این بــاره اعالم کرده، 
مطرح اســت؛ اما هنوز معلوم نیست 
که چه کســی هزینه این بازسازی را 
بر عهده خواهد گرفت. با بررسی تیم 
کارشناسی وزارت ورزش و مدیریت 
مجموعه آزادی مشــخص شده که 

رفع ایرادات موجود حدود 15 میلیارد تومــان هزینه در پی خواهد 
داشت. با اینکه اظهار نظری از ســوی نیکوخصال منتشر شده بود 
که باشــگاه پرســپولیس باید این هزینه ها را پرداخت کند، مدیر 
ورزشــگاه آزادی اعالم کرده است از صحبت هایش بد برداشت شده 
و این هزینه ها بر عهده سرخپوشــان نیست. مدیرعامل پرسپولیس 
هم اظهار نظری داشته که این باشــگاه توان پرداخت 15 میلیارد را 
ندارد و اصال بازســازی آزادی به آنها مربوط نمی شــود. اما در حالی  
که زمان در حال از دســت رفتن است و حدود یک ماه تا فینال لیگ 
قهرمانان آسیا باقی مانده، سوال اینجاست که چه کسی این هزینه ها 

را بایــد پرداخت کنــد؟ نیکوخصال 
اینطور پاســخ می دهد: »من دقیق 
نمی دانــم چه کســی بایــد هزینه 
آماده سازی ورزشگاه را پرداخت کند 
اما به نظر می رســد این هزینه باید از 
سوی وزارت ورزش پرداخت شود.« 
با ایــن بالتکلیفی و از دســت رفتن 
زمان، در صورتی که پرســپولیس به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد، بعید 
اســت که تمام ایرادات مطرح شده تا 
زمان برگزاری دیدار نهایی برطرف شــود. در همین راستا شایعاتی 
مطرح شــده که شــاید AFC تصمیم بگیرد به خاطر بی توجهی 
ایران به ایرادات گرفته شــده، میزبانی فینال را از پرسپولیس بگیرد. 
مدیر ورزشگاه آزادی به این شــایعات چنین واکنشی داشت: »هر 
تغییری که قرار است اعمال شود، فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون 
فوتبال آسیا تصمیم گیری می کنند و ما نیز براساس تصمیماتی که 
به ما ارجاع می شــود، نظر نهایی را اعالم خواهیم کرد.« با این وضع 
اگر پرسپولیس به فینال برســد، دغدغه میزبانی از بزرگترین بازی 

باشگاهی در قاره کهن به یک معضل بزرگ تبدیل خواهد شد.

رفع توقیف یک سریال دیگر در شبکه نمایش خانگی

»۱۳ شمالی« هم به سرنوشت »ممنوعه« دچار می شود؟
هیچ کس هزینه 1٥ میلیاردی را برای بازسازی آزادی گردن نمی گیرد

المیزبانی فینال آسیا روی هوا!
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