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اعتراض به انریکه
کنســرت چنــد خواننده 
مشهور در عربستان با انتقاد 
فعاالن حقوق بشر همراه شده 
اســت .   این فعاالن از انریکه 
ایگلســیاس و چند خواننده 
 دیگر خواســته اند کنسرت 
عربستان خود را که همزمان 
با برگزاری نخســتین جایزه 
بزرگ مسابقات اتومبیلرانی     در 
این کشور برگزار  خواهد شد، 

لغو  کنند. 

جایزه اسکورسیزی 
به بانوی کارگردان

انیس واردا کارگردان بزرگ 
فرانسوی پس از دریافت اسکار 
و نخــل طالی افتخــاری کن 
در جشنواره فیلم مراکش هم 
جایزه افتخــاری  را از مارتین 

اسکورسیزی دریافت کرد .  

کمال آقای داور! 
کمال تبریزی در جشــنواره 
داوری  اســتانبول  دوســتی 
می کنــد. از مجمــوع ۴۸ فیلم 
کوتاهــی کــه قــرار اســت از 
کشــورهای مختلــف در این 
 جشنواره اکران شوند، ۱۴ فیلم 
به کارگردانان ایرانی تعلق دارند .   

شیری، آماده 
حضور در 

پرسپولیس
درخواســت فســخ قرارداد 
بازیکــن تیم پیکان از ســوی 
باشگاه پرسپولیس به این باشگاه 
ارسال شده تا مقدمات حضور 
مهــدی شــیری در تمرینات 
پرسپولیس فراهم شود. شیری 
 در بــازی امــروز پیــکان هم 

حضور ندارد.

گرو واقعا سرما 
خورده؟

با این که الحاجی گرو، مهاجم 
نیجریه ای اســتقالل به بهانه 
سرماخوردگی دو روز در تمرین 
این تیم حضور پیدا نکرده، اما 
گفته می شــود او از حضور در 
جمع آبی ها بی انگیزه شــده و 

قصد ترک این تیم را دارد.

 

محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتورســازی و هواپیمایی آتا نزدیک به یک ماه پیش در پی اوج گیری 
برخی حواشی و شــایعات در قبال حمایت هایی که از فدراســیون فوتبال و تیم ملی ایران داشت، به یکباره 
هواپیمای اختصاصی این ایرالین برای تیم ملی را پس گرفت و مدعی شد دیگر تصمیمی برای ادامه حمایت 
و اسپانسرینگ از ملی پوشــان را ندارد. حاال اما از فدراســیون فوتبال خبر می رسد، تالش ها برای جلب نظر 
مساعد مالک هواپیمایی آتا آغاز شده و حتی در این راه پای مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی شاغل در باشگاه 

تراکتورسازی نیز به میان آمده است. باید دید آیا زنوزی برای جام جهانی هم به تیم ملی هواپیما می دهد یا خیر.

 شجاعی
واسطه بازگشت 

هواپیمای تیم ملی

عکس نوشت

عکس منتشرشده از نازنین بیاتی در نمایش خروس الری مورد توجه مخاطبان فضای 
مجازی قرار گرفته است. این نمایش به  کارگردانی امید سهرابی از روز جمعه 1۹ آذر اجرای 
خود را در تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده و نازنین بیاتی، عاطفه رضوی، الناز حبیبی، سوگل 
خلیق، سوده شرحی، مهسا ایرج پور، یاسمن ادیبی، سیمین کرامتی و امیرحسین رستمی 

در آن به ایفای نقش می پردازند.

محسن چاوشــی، تصویری از 
خود را کنار مادرش در اینستاگرام 
منتشر کرد. این خواننده در بخشی 
از دلنوشــته طوالنی اش نوشته:   
»مادرم کو؟ مادر مریض شده ام و باز 
یاد تو افتاده ام! عیش و نوش هایم 
همه تمام شــده اند. و شکست 
خورده و آشــفته نمی دانم به کجا 
بروم! کسی بگردنش نمی گیردم از 
دهان دامن ها نیز افتاده ام و دامنی 
بسیار می خواهم برای اشک های 
بسیارم! من همه اش افتاده ام کسی 
بلند نمی کند مــرا و نمی تکاندم. 
زخمی و خاکی آمــده ام که بلند 
کنی ام و بتکانی کودک ناسپاست 
را، شهدها و شــکرها با دیگران و 

زخم ها با تو...«

حســن روحانی، رئیس جمهوری در اجالس نماز، با اهدای لــوح از علیرضا بیرانوند 
 دروازه بان تیم ملی فوتبــال ایران تقدیر کرد. همچنین بیرانوند به عنوان ســفیر نماز 

معرفی شد.

وینفرد شفر، ســرمربی استقالل در 
پستی اینستاگرامی تولد مهدی قائدی 
بازیکن خود را تبریــک گفت و برایش 

آرزوی موفقیت کرد.

تیتربازی

 برانکو، به سبکی که ندیده اید
سرمربی پرسپولیس این روزها به زمین و زمان 
ایراد می گیرد؛ اوحتی خودش را در توپ طالی 

 مودریچ هم سهیم می داند! 

شــهروند| اگر مصاحبه های فعلی برانکو را با 
روزهایی که تازه سرمربی پرســپولیس شده بود، 
مقایسه کنیم، کامال  تفاوت را احساس خواهیم کرد. 
شاید هم طبیعی باشد که برانکو با 2 بار قهرمانی در 
لیگ ایران و رساندن  پرسپولیس به فینال آسیا حاال 
با  اعتماد به نفس بیشــتری به سواالت خبرنگاران 
پاسخ بدهد. با این حال هر روز  شاهد افزایش حس 
غرور در صحبت های مرد کروات هســتیم. او دیگر 
یک مربی آرام و بدون حاشــیه محسوب  نمی شود؛ 
اتفاقی که باعث شده یکی از ویژگی های مثبت خود 
در سال های اخیر را از دست بدهد. در جریان بازی 
 با ذوب آهن شــاهد رفتارهایی از برانکو بودیم که 
شــاید قبال از او ندیده بودیم. اعتراض شدید به داور 
مسابقه کاری  است که برانکو حاال به سبک همتایان 
ایرانی اش انجام می دهد. ســرمربی پرســپولیس 
در جریان تمرین دیروز هم  با اشــاره به اشتباهات 
داور علیه تیمش، مثل مصاحبه های اخیر خود به 
دست های پشت پرده اشاره کرد که گویا  نمی خواهند 
پرســپولیس قهرمان شــود! شــاید بخش جالب 
صحبت های برانکو جایی باشــد که درباره مودریچ 
صحبت  کرده و به نوعی دچار خودشــیفتگی شده 
است: »بازیکنان من بهترین نفرات می شوند. مودریچ 
در جهان، بشار در  عراق، سیدجالل حسینی در ایران 
و بیرانوند در آسیا. خیلی به نفراتم افتخار می کنم. این 
برای من باعث افتخار  است.« این که برانکو به صورت 
واضح در موفقیت این بازیکنان ســهمی برای خود 
در نظر گرفته، عجیب به نظر  می رسد. جدا از بحث 
و جدل هایی که مرد کروات با کی روش داشته و هنوز 
هم ادامه دارد، او بارها در  مصاحبه های پرتعداد خود 
در تمرین و پیــش از بازی های لیگ به برنامه ریزی 
لیگ برتر ایراد گرفته است. با این که  شاگردانش بازی 
با پیکان را در فیفادی با پیروزی پشت سر گذاشتند، 
او این موضوع را بهانه ای برای اعتراض به  ســازمان 
لیگ کرده اســت. برانکــو در روزهایی که تیمش 
خوب نتیجه می گیرد، خودش را وارد حاشیه های 
 زیادی  کرده و اکثرا هــم به صحبت های افراد دیگر 

پاسخ می دهد. 
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محسن مسلمان با پیراهن و بازوبند کاپیتانی 
ذوب آهن یک روز بسیار سخت را در ورزشگاه 
آزادی در بازی برابر پرســپولیس پشت سر 
گذاشت. این بازیکن پرسروصدا ابتدای بازی 
هم با این که برانکو دیگر او را نخواســته بود، 
برای سرمربی ســابق خود دسته گل برد و از 
سوی هواداران هم تشویق شد. اتفاق جالب 
درباره رویارویی مســلمان با پرسپولیس اما 
توپ ربایی بشار رســن از مسلمان بود که به 
شکلی خیره کننده در فضای مجازی بازتاب 

داشت. مسلمان که صاحب توپ بود یک لحظه تمام تمرکز خود را از دست داد و ایستاد و بشار توپ را از جلوی پای او 
ربود و در چنین شرایطی باز هم مسلمان با سری که رو به پایین بود، ایستاده بود! پرسپولیسی هایی که هنوز مسلمان 
را دوست دارند، با انتشار این ویدیو در اینستاگرام و توییتر و کانال های تلگرامی برای مهندس سابق پرسپولیسی ها 
سنگ تمام گذاشتند و معتقد بودند که یک روز بسیار سخت را به خاطر دوگانگی که درون مسلمان وجود داشت، 
سپری کرد. همین حاال هم اگر به قسمت مخصوص پست های اشتراکی اینستاگرام مسلمان سری بزنید،  می بینید 
که ویدیو این اتفاق تا چه حد مورد توجه هواداران قرار گرفته است. ویدیو رفتن مسلمان به سمت نیمکت پرسپولیس 

هم به شکلی گسترده بازتاب داشت.
 

بعد از صحبت های مقام معظم رهبری درباره لزوم انجام برخی اصالحات در قانون تصویب شــده منع بکارگیری 
بازنشستگان، دو سه روزی می شود که صحبت  های زیادی در سطح جامعه درباره این موضوع مطرح شده است. 
بسیاری از حامیان مدیران بازنشسته ای که تاکنون برای استعفا کردن در برابر قانون ایستادگی کرده اند تا در پست 
خود باقی بمانند، در حال فشار به نمایندگان مجلس برای انجام تغییرات اساسی در این قانون هستند. به این ترتیب 
توییت ها و نظرات مختلفی با هشتگ بازنشستگان در فضای مجازی در حال منتشر شدن است. به شما پیشنهاد 
می کنیم با دنبال کردن این هشتگ در جریان نظرات موافق و مخالف قرار بگیرید. گفتنی است مدیران فدراسیون 
فوتبال آن دسته از نفراتی هســتند که تا کنون استعفا نکرده اند و امیدوارند با تغییر قانون و در دست گرفتن اهرم 

تهدید فیفا و تعلیق استعفا نکنند؛ منتهی هنوز هم فشارهای زیادی را برای استعفا تحمل می کنند.
 

توصیه خواننده مشهور زن آمریکایی برای وارد نشــدن دختران آمریکایی به صنعت موسیقی در فضای مجازی 
بحث های بی پایانی را موجب شده است.تینا ترنر، اسطوره موسیقی دهه هشتاد آمریکا در روزهای اخیر با جمله 
»توالت تمیز کنید، اما خواننده نشوید« زنان و دختران آمریکا را از ورود به دنیای موسیقی بر حذر داشته است. این 
خواننده با ذکر سوءاستفاده هایی که از او در وادی موسیقی شده، صنعت موسیقی را صنعتی کثیف خوانده که دختران 
آمریکایی باید حتی توالت شویی را هم به آن ترجیح دهند.جمالت تینا ترنر در فضای فرهنگی مجازی اما چندان مورد 
استقبال واقع نشده؛ و اگرچه خیلی ها آن را در ادامه افشاگری های  هالیوود و جنبش می تو و ... می دانند، اما در ادامه 
تینا ترنر را به سیاه نمایی و نگاه تک بعدی متهم کرده اند.  مطالب نوشته شده درباره این اظهارنظر خواننده محبوب 
 آمریکایی بی شباهت به کامنت هایی نیست که کاربران درباره سخنان روزهای اخیر لیال بوشهری و دیگر بازیگران زن 

منتقد ایرانی داده اند.
 

صحبت های لیال بوشهری با این مضمون که »سینما االن طویله شده  و هر حیوانی سرش را می اندازد پایین، می آید 
توی سینما« نیز بسیار پرواکنش شده اســت. این بازیگر کم کار که این حرف ها را در کنار نقل خاطره ای از حمید 
رخشانی، کارگردان فقید سینما درباره فضای ناسالم سینما گفته بود؛ شاید فکرش را هم نمی کرد که چنین مورد 
انتقاد کاربران سایت های سینمایی قرار گیرد )البته خیلی ها هم عقیده دارند که خانم بوشهری دقیقا به همین منظور 
و برای این که نامش در رسانه ها تکرار شــود، دست به این کار زده است(.  به هر حال کاربران استقبال خوبی از این 
صحبت ها نکردند. کاربری نوشت: »این خانم بازیگری بلد نیست، توقع داره به خاطر این که به گمان خودش چهره 
زیبایی داره بش نقش بدن ولی طبیعی است به کسی نقش میدن که بازیگری بلد باشه.« البته مدافعانی هم در فضای 
مجازی وجود داشت: »چندسال پیش که خدابیامرز استاد فرج )سلحشور( سر این دیگ را برداشت، عده ای ابله از 

همه سو بهش حمله کردند و چه تهمت ها که بهش نزدند! حاال خودشون جوش آوردن و از دیگ سرریز کردن!!!«

#  سینمای_کثیف

# بازنشستگان
#  موسیقی_کثیف

#محسن   _مسلمان
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در هر بـار تمریـن پناهگیری، 
در محل هـای امـن پناهگیری 
کنیـد تـا انجـام این عمـل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز بـه 

صـرف وقت نداشـته باشـد.
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تبلیغ داروی نالوکسان توسط مهناز افشار باعث واکنش های 
متفاوتی در فضای رسانه ای شده است. سخنگوی سازمان غذا و 
دارو به مهناز افشــار و هنرمندانی چون او توصیه کرده است در 
مســائلی که ربطی به آنها ندارد، دخالت نکنند و به حرفه خود 

مشغول باشند.
به گزارش ایلنــا، اقدام مهناز افشــار برای تبلیــغ یک دارو 
 برای پیشــگیری از مرگ معتادان با واکنش های زیادی مواجه

 شده است.
این بازیگر که به گفته خودش به سفارش یکی از خوانندگان 

ســاکن آمریکا، مردم را 
تشویق به مصرف داروی 
نالوکسن کرده است، پس 
از آن که بــا واکنش های 
تند جامعه پزشکی مواجه 
می شود، در دفاع از خود 
می نویســد: »از طــرف 
بنیاد آینه و آقای داریوش 
اقبالی و پزشکان مربوطه 
بنده  پیشنهاد کردند که 

در مورد پیشــگیری از مرگ بر اثر ســوءمصرف موادمخدر، در 
مورد نالوکسان اطالع رســانی کنم. من نه مصرف کننده هستم، 

نه واردکننده.
 پزشــکان و داروســازان اگر نظرکارشناســی دیگــری دارید، 
بفرمایید! دکتر هم دکترای قدیم. نســل جوان پزشک و داروساز 
خیلی باید روی آســتانه تحملش کار کنه! با ایــن اعصاب و تولید 
ســموم ناشــی از عصبانیت قطعا به بیمارانی کــه بهتون مراجعه 
می کنند و خودتون آســیب می زنید.« این اتفاق درحالی رخ داده 
که سخنگوی سازمان غذا و دارو صراحتا اعالم کرده است که هیچ 
آمپول و فــرآورده تزریقی 
در دنیا نیســت که بدون 
تجویز پزشک مصرف شود. 
کیانوش جهانپور به مهناز 
افشــار و هنرمندانی چون 
او توصیه کرده است: »در 
مسائلی که تخصص ندارند 
و ربطی بــه آنها نــدارد، 
دخالت نکننــد و به حرفه 

خود مشغول باشند.«

شهروند| از حضور افشــین قطبی در ایــران و بازگشت او به 
فوتبال کشــورمان و در اختیار گرفتن هدایت فوالد خوزستان 
حدود یک هفته می گذرد. این مربی که چند سالی با حضور روی 
نیمکت پرسپولیس و تیم ملی، مردم و رسانه ها را به سوی خود 
جلب کرده بود، حاال بار دیگر سروصدای زیادی به پا کرده است. 
از صحبت هایش درباره قهرمانی فوالد در آسیا تا گریه کردن در 
برنامه نود. اما نکته ای کــه در این چند روز هنوز درباره آن بحثی 
نشده و کسی هم از آن خبری ندارد، همسر کره ای افشین قطبی 
است. این مربی وقتی نخســتین بار در ایران حاضر شد، همسر 
دورگه کره ای-هلندی خود را به همراه داشت. »یوروم بیک من« 
که در کره جنوبی با افشین قطبی آشنا شده بود و 2 فرزند هم از 
او داشت، در سفر جدید قطبی به تهران رویت نشده است. تقریبا 
10 ســال قبل همســر کره ای قطبی که در زمینه هنر و نقاشی 
تخصص داشت، نمایشگاهی را در تهران برپا کرد که حاشیه های 
زیادی را به همراه داشت. این نمایشگاه که با هزینه افشین قطبی 
برپا شــد و تبلیغات زیادی نیز روی آن صورت گرفت، درنهایت 
فقط خریدارانی از باشــگاه پرســپولیس داشــت! گفته می شد 
سرمربی پرســپولیس بازیکنانش را مجبور کرده که از تابلوهای 
نقاشی همسرش خریداری کنند. همچنین باشگاه پرسپولیس 
و حســین هدایتی نیز چند تابلو از این نمایشگاه خریدند. حاال 

شــاید حضور دوباره این بانــوی کره ای بتواند به حاشــیه های 
اطراف افشــین قطبی در فــوالد بیفزاید. البته چند  ســال قبل 
شایعه ای پیرامون جدایی قطبی از »یوروم بیک من« منتشر شد 
که هیچ وقت به تأیید نرســید. حتما به زودی اخباری پیرامون 
 قطبی و همسرش به خاطر سابقه این اتفاقات در ایران به بیرون 

درز می کند.

توصیه جامعه پزشکی به مهناز افشار: به حرفه خودتان مشغول باشید
سوالی که اهوازی ها و طرفداران فوتبال می پرسند

الچرا بانو  یوروم همراه قطبی برنگشت؟
نج
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