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روایت داغ

پاسخ بازیگر نقش اصلى «رما» به توهین ها 

نخستین و تنها بازیگر زن بومى قاره آمریکا 
که نامزد دریافت جایزه اســکار شــده، به نژاد 
خود افتخــار و در عین حال از کســانى انتقاد 
کرد که واژه ها را بدون دانســتن معنى به کار 
مى برند. یالیتسا آپاریســیو با ایفاى نقش در 
فیلم تحسین شده «ُرما» به کارگردانى آلفونسو 
کوارون نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر زن 
شده اســت. این مکزیکى 25 ساله در واکنش 
به ســخنان بى ادبانه و نژادپرستانه یک بازیگر 
هموطن خــود گفت: «خوشــحالم و افتخار 
مى کنم که یــک زن بومــى از اهالى مکزیک 
هستم، اما در عین حال ناراحتم که برخى مردم 
معنى واژه هایى را که به کار مى برند، نمى دانند.»

داد
روی

«عصر جدید» راهى براى جذب مخاطب مى شود؟

درها را باز کنید
ادامه از صفحه اول| حاال که هفت قسمت 
از اين برنامه ضبط شــده و تا ارديبهشت سال 
آينده تيم عليخانی توليد تازه ای ندارند، حاال 
که موج ارسال  ويديوها و نمايش استعدادها به 
راه افتاده،  اگر مسئوالن تلويزيون، برای آينده 
رسانه شان نگرانند و دلشان جذابيت بيشتری 
می خواهد، بايد  درها را باز کنند، ســعه صدر 
بيشــتری به خرج دهنــد، محدوديت های 
دســت وپاگير را کنــار بگذارند تــا تلويزيون 
که حاال روی خوشــی به  ســلبريتی ها نشان 
می دهد، موفق شــود و مخاطبانش  را اســير 
خود کند. ما سال های  سال است که عادت پای 
تلويزيون نشينی از يادمان رفته،  اين عادت را به 

ما برگردانيد اساتيد! 
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سه- میزانسن: صندلى هاى داوران به ناراحت دیده شدن شان 
بیشــتر کمک مى کند. در ایــن برنامه ها  معموال بــراى داوران 
صندلى هایى در نظر مى گیرند کــه در عین ابهت داوران بتوانند 
خود را در آنها جا  بدهند و حس راحتى شان را القا کنند. این ضعف 
را هم نمى شود به حساب خساست گذاشت چون  معلوم است که 
براى برنامه حسابى خرج شده. همان طور که بک گراند معموال 
تیره برنامه را  نمى شــود ندیده گرفت. شــرایطى که باعث شده 
بخشى از شرکت کنندگان و حرکات شان دیده  نشود. بخصوص 
که ظاهرا تأکید بر لباس هاى تیره و مشکى بوده. حتى داوران هم 
در  لحظاتى اعتراف مى کردند که نتوانسته اند اتفاقات روى سن را 
دقیق ببینند. این اشکاالت  کوچک به اضافه پژواك داشتن صداى 
داوران و رفله نامناسب نورایرادهایى نیست که نشود  برطرف شان 

کرد. 
چهار-حامیان: حضور سنگین اسپانســر برنامه مثل اغلب 
برنامه هاى مشابه خفه کننده است.  هیچ کس منکر هزینه هاى 
برنامه نیست و همه هم مى دانند کفگیر صداوسیما به ته دیگ 
 خورده و دیگر نمى تواند ته دیگ هاى خوشمزه و بى دردسر تحویل 
بیننده بدهد، اما کاش براى  این حجم از توى چشم بودن اسپانسر 
فکرى مى شــد. حیف چنین برنامه اى نیست که پتک  اسپانسر 
مدام توى سرمان بخورد. حیف احسان علیخانى نیست که هى 

مجبور باشد از سروران  برنامه بگوید. 
پنج- جزییات: بخش بزرگى از جذابیت چنین برنامه هایى 
به حاشــیه ها و اتفاقات غیرقابل  پیش بینى آنهاست. به اشکى 
که ناگهان توى چشم کســى مى آید. به گافى که شرکت کننده 
مى دهد.  به درگیرى هــاى ناگزیر کالمى. اما به نظر مى رســد 
سازندگان برنامه با برداشتى نادرست یا  زیر نظر ناظران سختگیر 
مجبور شده اند بسیارى از این لحظات دیدنى را درآورند. وقتى ما 
 نمى توانیم اشتباهات فردى که با توپ مشغول هنرنمایى است را 
ببینیم، توضیحات بعدى درباره  این اشتباهات نامفهوم خواهد بود. 

حس برنامه هم گرفته خواهد شد.
همان طور ایــن تردید درباره  دو شــرکت کننده خردســال 
پیرامیدکاران برنامه که نکند دختر باشند و پدرشان نتواند بگوید. 

 وقتى اسمى از آنها برده نمى شود و در سکوت و با کاله مى آیند و 
مى روند، داریم به کل برنامه  صدمه مى زنیم. گیر و گرفتارى هاى 
احسان و برنامه سازان براى چنین مشکالتى قابل درك  است، اما 
این را من روزنامه نگار متوجه مى شوم. براى بیننده چه اهمیتى 

دارد که او چه  دردسرى داشته و چه تمهیدى برایش اندیشیده. 
شش- حفره بزرگ: در همان اول برنامه و با نخستین جمله اى 
که بشیر حسینى بر زبان آورد،  مى شد فهمید که او وصله ناجور 
است. داورى که احسان بیچاره حتى براى توجیه حضورش  هم 
به لکنت مى افتد و مجبور است آسمان و ریسمان ببافد. حضور 
بشیر حسینى توصیه مدیر  شــبکه بوده؟ براى گارانتى کردن 
برنامه مجبور به قبولش شده اند؟ هرچه که باشد اهمیتى ندارد. 
 او مطلقا مناسب چنین برنامه اى نیســت. از طرز رفتار و حرف 
زدنش مى شود فهمید جزو  جوانان تحصیلکرده محبوب ادبیات 
رسمى است. از این هایى که راحت تریبون پیدا مى کنند و  خوراك 
برنامه هاى تلویزیونى و رادیویى اند. که براى جوان ها راهکار بدهند 
و با اعتماد به  نفس زیادشان امید و موفقیت را القا کنند. اما همه 
اینها در همان برنامه هاى باسمه اى و  جوان پسند مصنوعى جواب 
مى دهد که صداوسیما استاد ساختن شان است. وقتى قرار است 
 برنامه سوپرحرفه اى بسازید، باید آدم ســوپرحرفه اى بیاورید 
و کسى مدام در برنامه دســته گل به  آب ندهد. بشیر حسینى 
نه وزنه مناسبى براى این برنامه اســت و نه اداهاى کودکانه اش 
سنخیتى  با وزن و شأن برنامه دارد. بعضى وقت ها احساس مى شد 
که احســان علیخانى هم دارد از  حرص دندان قروچه مى کند. 
اما واقعا چرا باید یک داور نامربوط به برنامه بیاید و با  حرف هاى 
بى نمک و ادابازى هایش همه چیز را خراب کند. اظهارفضل هاى 
روى اعصاب که  مثال من خیلى کاردرستم، حتى با واکنش امیر 
عظیمى هم مواجه شد. اما فایده اى نداشت. این  که آقاى دکتر! به 
دخترى که کلمات را برعکس ادا مى کند، بگوید این شیوه براى 
تقلب هم  خوب اســت (چرا؟ یعنى چى؟) وحشتناك نیست؟ 

برنامه را در حد آثار عموپورنگ پایین  نمى آورد؟
هفت- و چند نکته اضافى:   نخســت:  برنامه در قســمت 
اول باید کمــى از آس هایش را رو مى کرد. امــا  رقبا چنگى به 

دل نزدند. یعنى آن ســه هزار نفر چه هنرى داشته اند که اینها 
انتخاب شــده اند؟  یعنى در ادامه و با ثبت نام گســترده مردم 
شــاهکارها را خواهیم دید؟ دوم:  احســان وزنــش باال رفته
قرار نبود رژیم بگیرد؟ سوم: مجرى ها و هنرپیشه هاى منتخب 
برنامه براى انتخــاب به عنوان برترین هاى ســیما  زیرنویس 
مى شدند و با اعالم کدشــان از مردم خواسته مى شد که به آنها 
رأى بدهند. اسم مژده  لواسانى در ابتدا و رأس منتخبان شبکه سه 
مى درخشید. اسم عادل فردوسى پور هم نبود! این  همه دشمنى 
و این حذف بیش از همیشــه نشان مى دهد که عادل چه تافته 
جدا بافته اى  است. که چه  لعبتى است و در فهرست نظرکرده ها 

نمى گنجد. 

برنامه حرفه اى علیخانى، زیر سایه داور نچسب!

 پول تبلیغات دور زمین در حساب ورزشگاه آزادى!
 سازمان لیگ یک شرکت فرش را تهدید کرده، به استقالل و پرسپولیس گفته بازى هایشان را در ورزشگاه دیگرى برگزار کنند

و به وزیر ورزش نیز اعتراض رسمى کرده است!

داوران پشت دروازه
مشکل روى مشکل!

  محمد فنایى به «شهروند» مى گوید داوران اضافه
باید نترس باشند و بتوانند کمک کنند

شهروند| با شــروع نیم فصل دوم در حالى  که 
فدراسیون و سازمان لیگ وعده استفاده از سیستم 
کمک داور ویدیویــى را داده بودند، تنها اقدام آنها 
براى کاهش اشــتباهات داورى استفاده از دو داور 
اضافه تر با عنوان داور پشــت دروازه بود. با گذشت 
چند هفته از اجراى این سیستم نه  تنها اعتراضات 
به داورى ها کمتر نشــده، بلکه شدت هم گرفته و 
خیلى از مربیان معتقدند که داوران پشــت دروازه 
هیچ کمکى به قضاوت بهتــر تیم داورى نکرده اند. 
در بازى هاى اخیر کمتر دیده ایــم که این داوران 
در تصمیمات کلیدى داور وسط تأثیرگذار باشند؛ 
اگرچه همــواره در تمام دنیا هــم از وجود چنین 
داورانى انتقاداتى صــورت مى گیرد و حتى برخى 

آنها را کم کار و نمایشى مى دانند. 
به همین بهانه با محمد فنایى، کارشناس داورى 
فوتبــال ایران همــکالم شــدیم. او در این باره به 
«شهروند» مى گوید: «به هر حال باید از لیگ هاى 
اروپایــى الگوبــردارى کنیم. اســتفاده از داوران 
پشت دروازه هنوز در ایران جا نیفتاده و باید براى 
اســتفاده بهتر از این سیســتم به داوران جرأت و 
جسارت تصمیم گیرى بدهیم. باید به آنها بگوییم 
که نترس باشند تا بتوانند در شرایط خاص به داور 
وســط کمک کنند؛ البته نه این که دخالت داشته 
باشند. مســئولیت قضاوت در هر مســابقه با داور 

وسط است و تصمیم آخر را باید خودش بگیرد.»
وى همچنین مى افزاید: «استفاده از داوران پشت 
دروازه براى مواقع ضرورى است که موارد آن بارها 
اعالم شده اســت؛ مثال این که توپ از خط دروازه 
عبور کند و کمک داور دید مناســبى نداشته باشد 
یا این که داور در تشــخیص کرنر به اشتباه بیفتد. 
مورد دیگر درباره اعالم پنالتى است که داور پشت 
دروازه فقط در صورتى که اطمینان کامل داشــته 
باشد، باید به داور وسط اعالم کند. این طور نیست 
کــه داور اعالم پنالتــى کند و داور پشــت دروازه 
هم بخواهد نظر بدهد. داوران پشــت دروازه هنوز 
خیلى جا نیفتاد ه اند و نیاز به زمان بیشترى دارند. 
البته بودن آنها بى تأثیر هم نیســت و شاید به مرور 
بتوانیم بیشتر به این سیســتم عادت کنیم. از نظر 
فدراسیون شاید اعزام دو داور براى هر بازى هزینه 
بیشترى داشــته باشــد اما جامعه داورى آن قدر 

مظلوم بوده که این هزینه خیلى زیاد هم نیست.»
فنایى در پایان با اشــاره به احتمال اســتفاده از 
 VAR مى گوید:   «فعال تا زمانى که ابزار VAR
در ایران نیست، اســتفاده از داوران پشت دروازه 
مى تواند یک گام به جلو باشد. براى VAR عالوه 
بر این که باید ابزار و زیرســاخت داشــته باشیم، 
اول باید فرهنگســازى صورت بگیــرد. این که هر 
 VAR تصمیمى گرفته شــود، بخواهیم به سمت
برویم، درســت نیســت. هنوز خیلى راه داریم تا 
بخواهیــم از کمک داور ویدیویى اســتفاده کنیم. 
ایران وســعت زیادى دارد و ورزشــگاه ها امکانات 
استفاده از این سیستم را ندارند. حتى دیدید که در 
جام ملت هاى آسیا هم از مرحله یک چهارم نهایى 
این سیستم اجرا شــد و گاهى اوقات هم نواقصى 
داشــت. این که مى گویند از یک ماه یا دو ماه بعد 
از VAR اســتفاده مى کنیم، فقط در حد شــعار 
است؛ چون اســتفاده از این سیســتم ابزار زیادى 

مى خواهد.»
باید دید بــا توجه به انتقــادات و اعتراضاتى که 
از ســوى تیم هاى لیگ برترى در هفته هاى اخیر 
صورت مى گیــرد و ایــن روزها بــه اوج خود هم 
رســیده، فدراســیون چه راهکارى بــراى آینده 
دارد. آیا این داوران پشــت دروازه از فصل بعد هم 
مورد استفاده قرار مى گیرند یا ماجراى VAR به 
صورت جدى تر از سوى فدراسیون دنبال مى شود 
و از لیگ نوزدهم شاهد ســبک نوینى از داورى در 

فوتبال ایران هستیم. 

هیجان انگیز

مسعود ده نمکی معتقد است که افزايش هزينه توليد فيلم ها و دستمزدهای بازيگران باعث شده است تا سينمای 
ايران به سمت پول هايی با منشأ نامعلوم برود. او در پاسخ به اين سوال که آيا شفاف سازی به سينما کمک می کند تا از 
اتهام ورود پول های کثيف رهايی پيدا کند؟ به خبرآنالين گفته «واقعا فکر می کنيد با اين هزينه سرسام آور فيلمسازی 
و قيمت  نجومی دستمزد بازيگران آيا اصال کسی می تواند به  عنوان فيلمساز مستقل فيلمی بسازد؟ االن اگر يک فيلم 
عادی کم هزينه کم بازيگر آپارتمانی بخواهی بسازی، می شود دو ميليارد تومان هزينه. فيلمی که دو ميليارد هزينه دارد 
برای رسيدن به سوددهی بايد روی گيشه اقال هشت ميليارد تومان بفروشد. اين يعنی تقريبا ۷۰درصد فيلم های ما 

ضررده می شوند. چند فيلم خواهيم داشت که بتواند هزينه اش را برگرداند؟»

ده نمکى: دستمزد 
بازیگران آن قدر باال 
رفته که بدون پول کثیف 
نمى شود فیلم ساخت

ژاله صامتی: «هر بازيگری 
و  روانشناســی  بايــد 
جامعه شناســی بدانــد و در 
کنارش جهان بينی درستی هم 
داشته باشد؛ چراکه احاطه و يا 
آگاهــی از اين علــوم امری 
جدانشدنی از بازيگری است. من نقشی بازی کرده ام که 
در تمام مدت فيلمبرداری که حدود دو ماه می شد و حتی 
۱۰ روز بعد از اتمامش، گريه می کردم. در اين ســال ها و 
برای نقش های مختلف، بارها دچار آســيب روح و روان 
شده ام؛ به  طوری  که اصال کسانی که دو يا سه کار تئاتر يا 

فيلم را همزمان با هم انجام می دهند را نمی فهمم.»

ايوانکوويچ:  برانکــو 
«برنامه ریزى اى که انجام شده، 
خیلى به ضرر ماست، درحالى 
 که مــا هیچ وقــت در هیچ 
شــرایطى نخواســتیم بــه 
برنامه ریزى لیگ لطمه بزنیم، 
حتى موقعى که به فینال لیگ قهرمانان راه پیدا کردیم. 
مشخص نبود اگر قهرمان آسیا مى شدیم و در رقابت هاى 
باشگاه هاى جهان حضور پیدا مى کردیم، چه اتفاقى رخ 
مى داد! نمى خواهم دوباره گلــه کنم، بلکه ما هرکارى 
مى کنیم و هر حرفى مى زنیم، مى گویند به پرسپولیس 
لطف شده است که توانســته به موفقیت هاى زیادى 
برسد، اما تنها تیمى هستیم که در جام حذفى و حتى 
بازى هاى لیگ برتر بدون ملى پوشان مان بازى کردیم. 
البتــه در ادامــه راهى کــه داریم، مشــکالت زیادى 
پیش روى مان وجود دارد، اما من به کادر بازیکنانم ایمان 

دارم و هراسى از آینده ندارم.»

شــکيبا:    هوتــن 
موقعيت هايی که در فيلمنامه 
«شــبی که ماه کامل شــد» 
ساخته شده بود سختی های 
خاص خود را داشت؛ از غذا دادن 
به کروکوديل گرفته تا رانندگی  
خطرناک. شرايط آب و هوايی محل فيلمبرداری هم بسيار 
خاص بــود. بخش های زيــادی از فيلم در هــوای گرم 
٥٠درجه با ٨٠درصد رطوبت فيلمبرداری شد درحالی که 
بازيگران گريم های سنگينی داشتند. البته که همه فيلم ها 
ممکن است موقعيت های سخت اينچنينی داشته باشند 
اما مجموع اين شــرايط، کار را چالشــی  کــرد. هرچند 

جذابيت سينما به همين سختی هاست.

وينفرد شفر: «من هم این 
را شنیده ام که مى خواستند 
بعــد از 3 هفته مربى را تغییر 
بدهند. من وقتى ندارم که به 
این گونه مســائل اختصاص 
دهم. من امشب درباره تمام 
مشکالت با مدیرعامل صحبت خواهم کرد. این  بار اول 
نیست که من چنین چیزهایى را مى شنوم. این مشکالت 
براى باشگاه و هواداران خوب نیســت. اگر به گذشته 
برگردیم، باشــگاه هایى با این مشکالت به دسته هاى 
پایین تر مى روند. من درباره همه مشــکالت با فتحى 
حرف خواهم زد. من، کادرفنى و کادرپزشــکى عاشق 
استقالل هستیم و مى خواهم این را به گوش هواداران 
برسانم. خواهشم این اســت که هواداران صحبت هاى 
موجود در فضاى مجازى را باور نکنند. به راحتى مى شود 

با پول این مطالب را در فضاى مجازى قرار داد.»
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شهروند| مســئوالن ورزشــگاه آزادی مدتی است با 
مجوزی که از شرکت توســعه و تجهيز و نگهداری اماکن 
ورزشی دريافت کرده اند،  اقدام به عقد قراردادهای تبليغاتی 
و نصب بنرهای آن در ورزشگاه آزادی می  کنند! اين اتفاق 
درشرايطی افتاده که در سال های اخير سازمان ليگ طرف 
قرارداد تمام شــرکت ها برای عقد قرارداد اسپانســرينگ 
تبليغات محيطی بوده و به نمايندگی از باشگاه های ليگ 
برتری درآمدزايی در اين زمينه را برعهده دارد. به طور مثال 
رقم قرارداد  سال جاری طبق شنيده ها بيشتر از ٨٠ ميليارد 
تومان بوده و اقدام اخير مديران ورزشگاه آزادی برای نصب 
بنرهای تبليغاتی قرارداد سنگين سازمان ليگ را با خطری 

جدی مواجه کرده  است.
پول تبليغات طبقه دوم در حساب ورزشگاه آزادی!

اين تبليغات البتــه ربطی به تابلوهــای کنار زمين که 
شرکت های طرف قرارداد سازمان ليگ آن را نصب می کند، 
ندارد و در قسمت های تبليغاتی ديواره دور تا دور طبقه دوم 
استاديوم آزادی نصب می شود. جالب اينجاست که پول اين 
تبليغات هم به جای اين که به سازمان ليگ و باشگاه ها برسد، 
به حساب ورزشــگاه آزادی می رود! موضوعی که باالخره 
صدای مسئوالن سازمان ليگ و باشــگاه ها را هم درآورده 

است.
درودگر: اين کارها زورگويی است!

صادق درودگــر، مدير بازاريابی ســازمان ليگ فوتبال 
ايران هم به اين اقدام شرکت توسعه و تجهيز واکنشی تند 
نشان داد. او در گفت  وگو با روزنامه شهروند هم درباره اين 
جنجال بزرگ گفت: «مســئوالن شرکت توسعه و تجهيز 
فکر می کنند، چون مقام و قدرت دارند هر کاری که دلشان 
خواست می  توانند انجام بدهند. ما مسئول استيفای حقوق 
فوتبال و باشگاه ها هســتيم و همه واقعيت ها را برای مردم 
بازگو می کنيم. اين شــرکت ورزشــگاه آزادی را با رقمی 
سنگين اجاره می دهد و ســپس برخالف آيين نامه های 
اجرايی و قوانين مدتی اســت که در آن تبليغات هم نصب 
می کند. در واقع کار اجرايی را مديران ورزشگاه آزادی انجام 
می دهند اما آنها بدون اجازه شرکت توسعه يک ليوان را هم 
نمی توانند جا به جا کنند. اين کارها زورگويی و قلدرمابانه 
اســت و ضرری ميلياردی به فوتبال و باشگاه ها می زند و 

فوتبال ايران در برابر آن سکوت نخواهد کرد». 
محمد صادق درودگر در بخش ديگری از صحبت های 
خود به نکات مهمی اشاره  و تأکيد کرد: «ما مثل آب خوردن 
اين قدرت را داريم که جلــوی اين رفتارهای غيرحرفه ای 

را بگيريم، اما همواره تعامل و احترام را ســرلوحه کار خود 
قرار داده ايم، وگرنه کاری ندارد بــه داور بگوييم تا تابلوها 
پايين نيامده سوت آغاز مســابقه را به صدا درنياورد يا بعد 
از ١٥دقيقه بازی را تعطيل کنــد. االن هم اگر داريم حرف 
می زنيم، علتش اين اســت که بدون دعــوا و جنجال اين 
اقدام های خودسرانه را برای تبليغات در ورزشگاه   ها به پايان 
برســانند. در غيراين صورت برخورد قاطعی با آن خواهيم 
داشت. ما حتی از پرســپوليس و استقالل خواسته ايم که 
آماده باشند تا درصورت نياز بازی های آنها در ورزشگاه دوم و 

ديگری به جز آزادی برگزار شود.»
پای صداوسيما دوباره وسط آمد!

بعد از صحبت هــای رئيس کميته بازاريابی ســازمان 
ليگ اما بد نيست که درجريان برخی اتفاقات پشت پرده 
روزهای اخير قرار بگيريد. پيگيری های خبرنگار «شهروند» 
نشــان می دهد که اخيرا گزارش هايی به مديران فوتبال 
ايران رسيده که در يک جلسه مشترک برای جلوگيری از 
قدرت گرفتن فوتبال ايران در فعاليت در زمينه قراردادهای 
اقتصادی تبليغاتی اقداماتی اساسی گرفته شود. سطح اين 
مذاکرات به قدری باال بوده که حتی مديران سازمان ليگ 
حاال با بحران تصويربرداری از مسابقات هم روبه رو شده  و 
گويا اعتقاد دارند صداوســيما هم از نصب شــدن بنرهای 
تبليغاتی اسپانسرهای اختصاصی ورزشــگاه استقبال و 

حمايت می کند.
ماجرای تماس  تهديدآميز با شرکت فرش!

اتفاق جالب توجه ديگر اما تمــاس تهديدآميز مديران 
سازمان ليگ با دو شــرکت بسيار مشهوری است که برای 
نصب تبليغــات خود با مديــران ورزشــگاه آزادی توافق 

داشته اند. يکی از اين شرکت ها از مشهورترين توليد کننده 
فرش های ماشينی بوده که بعد از تهديد جدی سازمان ليگ 
رسما خواهان جمع آوری بنرهای تبليغاتی خود در ورزشگاه 
توسط استاديوم آزادی شده است. گفته می شود مديران 
فوتبال در تماس با مديران اين شرکت توليد کننده فرش 
تهديد کرده اند اگر به اين کار خود ادامه بدهند، از باشگاه های 
بزرگ و بازيکنان پرسپوليس و استقالل می خواهند که از 
هواداران بخواهند حتی يک قالی از محصوالت اين شرکت 
را خريداری نکنند! اين تهديد به قدری جدی مطرح شــد 
که همان طور که اشاره کرديم، از ترس، دستور جمع آوری 

بنرها را صادر کردند.
اعتراض رسمی به وزير ورزش

در شــرايط کنونی اين درگيری بزرگ قطعا با ورود 
وزيــر ورزش به اتمام خواهد رســيد. در بــازی امروز 
پرســپوليس و پديــده و بازی هــای بعدی ســازمان 
ليگ اين آمادگــی را دارد که با اقدامــی حيرت انگيز 
با سوءاســتفاده مسئوالن ورزشــگاه آزادی در زمينه 
قراردادهای تبليغات محيطی برخوردی جدی داشته 
باشــد، حتی ممکن اســت جلوی برگزاری مسابقات 
گرفته شــود. به اين ترتيب بايد ديد واکنش مســعود 
سلطانی فر دعوای ســازمان ليگ و باشگاه ها با شرکت 
توســعه و تجهيز که از زيرمجموعه های وزارت ورزش 
و جوانان اســت، چه خواهد بود. به  هرحال مهدی تاج 
و حيدر بهاروند رئيس فدراســيون و سازمان ليگ هم 
نسبت به اتفاق به وجود آمده به صورت رسمی و کتبی 
به وزير اعتراض کرده و خواهــان جلوگيری از اين کار 

شرکت توسعه شده اند.
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یـک از اتاق هـاى منزل 
یـا محـل کار مکانهـاى امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  مى توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلى 

بـه دور از پنجـره باشـد.
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