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۶ سریال جدید در 
شبکه نمایش 

خانگی
آن طور که حسین پارسایی، 
مدیر بازنشسته شبکه نمایش 
خانگی می گوید مجوز 6 سریال 
جدید در شبکه نمایش خانگی 
با عنوان های خــواب زده، دل، 
هیوال، ســال های دور از خانه، 
کرگدن و یک مشت خاک در 
زمان مدیریت او صادر شــده 
است که احتماال در 6 ماه آینده 

تولید یا پخش خواهند شد. 

واکنش یک 
استقاللی به 
شایعه دوپینگ

باقری در واکنش به شــایعه 
دوپینگــش گفــت: »اگر من 
دوپینــگ کــرده بــودم، چرا 
در بــازی مقابل ســپاهان در 
لیســت   ۱8 نفره قرار گرفته و 
روی نیمکت نشســته بودم؟ 
نمی دانم چرا این شایعات را راه 

انداختند.« 

جشنواره جهانی 
فیلم فجر »سفیر 

مهربانی« 
هالل احمر 

تمامی عواید حاصل از فروش 
بلیت و محصــوالت فرهنگی 
سی و هفتمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر از طریق هالل احمر 
در اختیار هموطنان سیل زده 
در نقاط مختلف کشــور قرار 
دوره  سی و هفتمین  می گیرد. 
جشنواره جهانی فیلم فجر از 29  
فروردین تا 6اردیبهشت ۱398 
به دبیری رضــا میرکریمی در 

تهران برگزار می شود.

پژمان نوری 
روی نیمکت 

مربیگری
پژمــان نــوری، کاپیتــان 
ســابق ملوان که در استقالل 
و پرســپولیس و تیم ملی هم 
سابقه بازی دارد چند روز پیش 
از  دنیای بازیگری خداحافظی 
کرد. او از روز گذشــته رسما به 
کادرفنی ملوان اضافه شــد و 

مربیگری را آغاز کرد. 

 

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال درباره زمان انتخاب سرمربی تیم  ملی گفته است:  »نباید برخی  
برای دیرشدن این موضوع دلواپس باشند. ما تا پایان اردیبهشت، لیگ و جام حذفی را داریم ضمن این که 
درگیر بازی های لیگ قهرمانان هم خواهیم بود. فیفادی هم پس از این مســابقات است. مکلفیم برای 
فیفادی سرمربی مان را انتخاب کنیم.« تاج اما یک موضوع مهم را بیان کرد: »منتظریم ببینیم در کمیته 
مسابقات فیفا که خودم عضوش هستم، قرار است برای تعداد تیم های جام  جهانی 2022 چه تصمیمی 
گرفته شود و این مسابقات 48 تیمی اســت یا همان 32 تیمی. این موضوع برایمان خیلی مهم است و 

امکان دارد در تصمیم مان تاثیرگذار باشد.«

 فیفا
سرمربی تیم  ملی را 

مشخص می کند!

عکس نوشت

صابرابرباانتشارتصویریاس
یاهمانیاســربختیاریدر
حمایتازاونوشت:»تومهمی
برایاینشهر.برایسرکوب
مســافر برای نشــدنش،
اصالتش، برای نداشــتنش،
برای انگیزههــاش، بــرای
و راستها برای سربازهاش،
دروغها.براینبودنوحذف
آدمهــایسفارشــی.برای

درستشدنهایزود.توبرایاینشهرالزمی.برایبلندگفتِن
خیلیچیزها.بهامیِدروزیکهدرراهکنسرتبهتمسیجبزنم

کهیاس،ُشد.«

مســعودشــجاعیواشــکاندژاگهدوکاپیتــانتیمملیو
تراکتورســازیدرواکنشبهشکستتیمشانمقابلسپیدرود
پستیمشترکگذاشتندوازهوادارانخواستندکهبهحمایت

ازتیمتبریزیبپردازند.

قصه ســریال از تصویــری
»#سرباز«کهقراربودبخشی
ازآندرمیــانزلزلهزدههــا
روایتشود،اماظاهراباحادثه
ســیالباخیرتغییــرکردو
ادامهتصویربــرداریآنبرای
در آسیبدیدگان با همدردی
مناطقسیلزدهدنبالمیشود.

گادویــنمنشــا،مهاجــم
از اســتوریای اســتقالل،
کرد منتشر داخلخودرویش
کــهدرآنبهصــورتواضح
)سیگار ویپ دســتگاه یک
است. مشخص الکترونیکی(
یک میتواند اتفــاق ایــن
حاشیهجدیدبرایاینبازیکن

نیجریهایدرستکند.

تیتربازی
مرجانهگلچینازشیوههایبازیگریخودمیگوید

 جلوی دوربین
خودم را فراموش می کنم  

کمتر کسی را می توان    پیدا کرد که بازی مرجانه 
گلچین در نقش های کمدی سریال های تلویزیونی 
را در یک دهه اخیر به  خاطر نداشته باشد. او البته تا 
به حال همه نوع فضایی را در بازیگری تجربه کرده 
است؛ جدی، شوخی یا حتی ترسناک. در ایام  نوروز 
هم با سریال طنز زوج و فرد میهمان خانه های مردم 
شــد؛ ســریالی که انتقاد درباره تکراری بودن او در 
بازیگری را مطرح کرد  در حالی که خود این حرف ها 
را قبول ندارد:  »زمانی که در تیتراژ یک مجموعه نام 
مهران غفوریان،  یوسف تیموری و مرجانه  گلچین 
به عنوان بازیگران نوشته می شــود و به عنوان مثال 
شما به عنوان تماشــاگر با شخصیت هایی همچون 
فرهاد و فرشید و آفاق  در مجموعه زوج یا فرد که به 
تازگی پخش شد، همراه شدید و آنها دست شما را 
از قاب تلویزیون گرفتنــد و به داخل خانه های خود 
 بردند؛ به نوعی با آنها زندگی کردید و دیگر نمی توان 
گفت که آن آدم را دیدم و تکراری بود. چراکه شما آن 
شخصیت را به عنوان  آفاق باور کردید، پس آن بازیگر 
کار خودش را انجام داده اســت. فرشید را به عنوان 
برادر این آدم قبول کردید، پس او هم کار خود  را انجام 
داده است.« مرجانه گلچین این طور حرف هایش را 
تکمیل می کند:  »کمدین بزرگی همچون چاپلین نیز 
با یک حرکت و با  یک فیزیک در همه کارهای خود 
ایفای نقش کرده ولی اثرهای جدیدی را از خودش 
به جا گذاشته است. مگر می توان کمدین های  بزرگ 
دنیا همچون چاپلین را هم تکراری دانست. درواقع 
موقعیت های داستان هاست که موقعیت های تازه ای 
را برای بازیگر بــه  وجود می آورد.« او در  پاســخ به 
این که در ایفای نقش های مختلف تا چه اندازه برای 
رسیدن به شــخصیت مورد نظر، مرجانه گلچین  را 
فراموش می کند، هم می گویــد:  »آنهایی که من را 
می شناسند، کامال به تفاوت پشت صحنه من با آن 
چه در جلوی دوربین می بینند،  واقف هستند. اتفاقا 
من آدم خجالتی هســتم. یعنی اگر در یک جمعی 
قرار بگیرم، معموال در گوشــه هستم و خیلی اهل 
خودنمایی نیســتم.  خودم نمی دانم که چه اتفاقی 
در جلوی دوربین برای مــن می افتد که به کل آدم 
دیگری می شوم و خودم را فراموش می کنم. اگر به 
 همین مجموعه زوج یا فرد که بــه تازگی در آن به 
ایفای نقش پرداختم؛ خوب توجه شــود، می بینید 
که نوع اســتفاده ای که من در این  اثر از بدنم کرده ام 
 با مجموعــه بزنگاه، نقطه ســر خط و آثــار قبلی

 متفاوت است.«
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امیر قلعه نویی روزهای خوبی را در سپاهان سپری نمی کند. او اخیرا هم در بازی حیثتی و مهم کورس قهرمانی 
 به استقالل باخت. حاشیه های بعد از این بازی اما باعث شــده توییت های زیادی درباره او منتشر شود. بسیاری از 
 استقاللی ها درحال انتقاد از او به خاطر مصاحبه هایش هستند. خود این مربی هم در مصاحبه ای تند صحبت هایی 

 جنجالی علیه استقاللی ها انجام داد.
»میگم یه وقت تیم امیر قلعه نویی دوباره بین چهار تا مدعی، پنجم نشه ... یه بار با استقالل و این بار شاید با  سپاهان!« 

 
»واقعا چی شده که فرهاد مجیدی بدون بردن اسم علیه قلعه نویی استوری گذاشت؟ خیلی دوست دارم شفاف با 

 هم دعوا کنن هوادار همه چیز رو بدونه.«
»مدل پلی استیشنی بازی های تیم قلعه نویی میشه دایره مربعی! یعنی یکی سانتر کنه یکی سر بزنه! هیچ چیز 

 دیگه ای نداره.«
»االن که امیر قلعه نوعی دوباره مصاحبه هاش رو شروع کرده به این نتیجه رسیده که آخر سنگر سکوت نیست؟«

»قلعه نوعی تو تازه ترین مصاحبه اش گفته: خدا را شــکر تیمی شدیم که حریف با 100 میلیارد هزینه، از شادی 
 بردش مربی خود را باال می اندازد! به عنوان یک استقاللی می گم کار بازیکنان و مربیان برای باال انداختن شفر  اشتباه 

بود.«
»از نظر استقاللی ها باختن دایی به پرسپولیس میشه تبانی! االن باخت قلعه نوعی به استقالل رو باید اسمشو چی 

 بذاریم؟«
 

بزرگترین حاشیه مربوط به بازی استقالل و سپاهان مدل خوشحالی آبی پوشان در پایان بازی بود. آنها بعد از  کسب 
این سه امتیاز مهم در اصفهان وینفرد شفر را روی دست بلند کردند و مدل شادی کردن آنها نه تنها با  اعتراض شدید 
پیشکسوتان و حتی مدیران باشگاه روبه رو شد،  بلکه هواداران فوتبال هم نظرات جالبی درباره این  اتفاق عجیب در 

شبکه های اجتماعی ازجمله توییتر داشتند. 
»ولی قرار نبود با اومدن شــفر و خرید این همه بازیکن ســطح آرزوهامون آن قدر بیاد پایین که با بردن سپاهان 

 سرمربی رو بندازن هوا! «
»بهترین حرف رو درباره باال انداختن شفر تو اصفهان محمود فکری زد: این تیم  استقالل یه بزرگتر نداره! «

»هر جوری فکرشو می کنم نمی تونم بفهمم واقعا چرا بازیکنای استقالل بعد از بردن سپاهان شفر رو انداختن رو 
 هوا.«

»میگم استقالل قهرمان لیگ،  آسیا و مسابقاتی شد که یهو شفر رو انداختن باال؟«
»به عنوان یک طرفدار دو آتیشه استقالل باید بگم باال انداختن شفر اصال در شأن باشگاه بزرگ ما نبود.«

»میگم یه وقت زشت نباشه پرسپولیس که ســایپا رو برد و به قهرمانی نزدیک شد بازیکنانش برانکو رو با دست 
 ننداختن باال!«  

 
عیدی میلیاردی وزارت ارشاد به اعضای خانه سینما هنوز بحث انگیز است. درواقع بعد از این که اعالم شد ارشاد به 
سینماگران یک میلیارد تومان عیدی اختصاص داده و آن را در اختیار خانه سینما قرار داده؛ اما خانه سینما به اغلب 
اعضایش عیدی نداده؛ این ماجرا در فضای مجازی جزو پرواکنش ترین مطالب بوده است و دیروز هم این روند ادامه 
داشت. وقتی ارقام ادعایی دریافتی اصناف مختلف خانه سینما را از یک میلیارد کلی مقایسه می کنیم، می بینیم که 
در این بین 700 میلیون تومان بالتکلیف است. به این دلیل هم وقتی دیروز رئیس هیأت مدیره خانه  سینما اعالم 
کرد که به دلیل حفظ آبرو، نام افرادی که عیدی دولتی را از خانه  سینما دریافت کرده اند، اعالم نمی شود؛ در فضای 
مجازی بدل به موج انتقادات شد. انتقادات کاربرانی که عقیده داشتند »دیگر دوره این گذشته که افرادی با تصمیم 

شخصی، بودجه عمومی را در اختیار افراد مورد نظر خود می گذارند«...
واکنش ها البته فراوان بودند. کاربری نوشت: »طبق آماری که ارایه شده تنها 264 میلیون تومان از این پول میان 
صنوف توزیع شده که البته سوال ابهام برانگیز این است که چطور به یک صنف 8 میلیون تومان و به صنف دیکر 
۵0 میلیون تومان اختصاص داده شده و این متر محاسبه بر چه اساس از سوی سران خانه سینما تعیین شده است!«

اشاره این کاربر به آماری اســت که خود اصناف اعالم کرده اند، اما نه تنها این موضوع بلکه گفته های همایون 
اسعدیان نیز در این زمینه خبرساز شده است. او که به خبرنگار تلویزیون گفته بود »اسم این کار را شفاف سازی 
نمی گذاریم و به دلیل حفظ آبروی افراد به هیج عنوان اسامی اعالم نمی شود«، با این گفته ها سیبل کاربران فضای 

مجازی شده است.
کاربری در توییتر نوشته: »اگر به من هم یک میلیارد می دادند تا به میل خودم توزیع کنم، اسامی کسانی را که پول 
را بهشان داده ام اعالم نمی کردم.«  اما عده ای نیز نکات دیگری را دیده اند: »یعنی ارشاد یک بانک اطالعاتی ندارد که 

خودش به حساب افراد عیدی را واریز کند؟«

وینفرد_شفر
#  امیر_ قلعه_نویی
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روز گذشته نامه سرگشاده ای با امضای بیش از هزار روزنامه نگار خطاب به رئیس سازمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی منتشر شد. روزنامه نگاران با حمایت از عادل فردوسی پور،  

در این نامه از رئیس صداوسیما درخواست کرده اند که برنامه »نود« را به سیما  بازگرداند.
در متن این نامه آمده است: 
»جناب آقای علی عسگری

رییس محترم سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام؛ همانطور که مطلعید پخش برنامه تلویزیونی نود، با تهیه کنندگی و اجرای 
عادل فردوسی پور از آخرین هفته سال ۱۳۹۷ متوقف شده است. تصمیمی که نه از پیش 
اعالم شده بود، نه از دیدگاه افکار عمومی و مخاطبان میلیونی برنامه، دلیل مشخصی داشت و 

نه توضیحی درباره آن داده شد. 
درباره اهمیت و محبوبیت این برنامه هرچه گفته شود، اضافه گویی است. همین بس که 
این برنامه در جشــنواره تلویزیونی جام جم از طرف مردم و داوران به عنوان بهترین برنامه 
ترکیبی سیما انتخاب شد. مشابه جوایزی که او در همه دو دهه اخیر گرفته و بدون هیچ اما 
و اگری بهترین برنامه ساز، مجری و گزارشگر ورزشی تلویزیون بوده است. با این همه، عادل 
فردوسی پور از سال گذشته برنامه ای را که سال ها برای موفقیت و اعتالیش زحمت کشیده 
بود از دست داده. اتفاقی که چه در ســطح جامعه و چه نخبگان، با ناباوری، تاسف و انتقاد 

بسیاری مواجه بوده است. 
نکته قابل ذکر، وجهه حرفه ای ماجراست؛ عادل فردوسی پور به عنوان یکی از متبحرترین 
ژورنالیست های حوزه رسانه تصویری برای صداوسیمای کشور و برای جامعه یک سرمایه 
است و نباید از او چشم پوشی کرد. او با وجود ضعف های برنامه اش، توانسته در طول نزدیک به 
دو دهه، برنامه ای در باالترین حد استاندارد تلویزیون ایران بسازد و بی وقفه روی آنتن بفرستد. 

سالمت او در برنامه سازی و نقش اش در شفاف سازی فضای فوتبال، ورزش و مقابله با فساد در 
این حوزه بر هیچکس پوشیده نیست. نبودن او بی شک کمکی به رشد و پاالیش فضای فوتبال 
نخواهد کرد. اگر یکی از بزرگترین دغدغه های مسئوالن کشور، برخورد با مفاسد، مشکالت 
مدیریتی و تالش برای امید بخشیدن به جامعه است، کاری که عادل فردوسی پور در سیما 
کرده، بدیلی ندارد و جایگزینی نخواهد داشت. او بی هیچ تردید، در کار خود یک متخصص و 

حرفه ای است و همانطور که بارها اعتراف کرده، خود را »فرزند رسانه ملی« می داند. 
ما روزنامه نگاران، اهالی رکن چهارم دموکراســی، از شما می خواهیم که در این تصمیم 
بازنگری شود. یک وجه از آسیب چنین تصمیمی به خود آن سازمان و شما به عنوان مدیر 
و مسئول همه عملکرد و فعالیت هایش برمی گردد که ما قصد قضاوت و اظهارنظر درباره اش 
را نداریم. این که نود چه جایگاهی در رســانه ملی داشته، برای این سازمان چه نقشی ایفا 
می کرده، چقدر کسب درآمد داشته و تا چه اندازه به اعتبار شبکه و رسانه اش کمک می کرده. 
اما ما به عنوان مخاطبان این برنامه و به عنوان آحادی از ملت که صاحبان اصلی رسانه ملی اند، 
درخواست می کنیم یکی از سالم ترین، حرفه ای ترین و تماشایی ترین محصوالت جام جم 
را از ما دریغ نکنید. اینجا نه قصد برشــمردن مشکالت و ایرادات آن ســازمان را داریم و نه 
می خواهیم درباره سیاست ها و مدیریت زیرمجموعه شما حرفی بزنیم. می خواهیم بگوییم 
که یکی از بزرگترین سرگرمی ها و دلمشغولی های ما و بخش بزرگی از مردم، تماشای برنامه 

دوشنبه شب بوده است و از شما می خواهیم آن را به مردم بازگردانید.
مطمئنا تاریخ درباره همه مــا داوری خواهد کرد و ما جز آن چیزی نیســتیم که انجام 
می دهیم و از خود به جا می گذاریم که به قول شاعر، باری چو فسانه می شوی ای بخرد، افسانه 

نیک شو نه افسانه بد.
با تجدید احترام؛ روزنامه نگاران، خبرنگاران و اهالی رسانه«

با این کــه نزدیک به ســه ماه از جدایــی کارلوس 
کــی روش از فوتبــال ایــران می گــذرد، همچنان 
جنجال های این مربــی پرتغالی دامن فدراســیون 
را گرفته اســت. طلب 900 هــزار دالری کی روش از 
ایران باعث شکایت او به فیفا شده، اگرچه کارلوس در 
جدیدترین اظهارنظر خود گفته فقط این شــکایت را 
به خاطر رفتارهای مهدی تاج انجام داده اســت! البته 
نکته مهمتر در مصاحبــه دیروز کارلــوس ادعای او 
پیرامون اردوی قطر پیش از حضور در جام ملت های 
آسیاست: »آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
ضمانت ها و وعده هایی که به همه داد را زیر پای گذاشت 
و برنامه ها و اهداف تیم ملی فوتبال ایران را خدشه دار 
کرد و باعث شد تا تیم ملی فوتبال ایران گروگان اهداف 
تیم ملی فوتبال قطر شــود. این شــرایط خجالت آور 
هیچ وقت در طول هشت سال حضور من در تیم ملی 
ایران رخ نداده بود.« این که کی روش تیم ملی ایران را 
گروگان قطری ها قبل از جام ملت ها دانسته، به خاطر 
شرایطی بوده که در کمپ اسپایر وجود داشته است. 
درواقع قطری هــا همه تمرینات تیم ملی ایــران را با 
داشتن دوربین هایی زیر نظر داشتند؛ اگرچه درنهایت 

این دو تیم در این جام با هم روبه رو نشدند.  افشاگری 
دیگر ســرمربی فعلی کلمبیا علیه مهدی تاج درباره 
پاداش های فیفا بوده است: »متاسفانه وقتی آقای تاج 
بعدها تالش کرد تا از بودجه ای که فیفا به باشگاه ها برای 
حضور در جام جهانی پرداخت می کند، استفاده دیگری 
کند، فیفا متوجه و وارد عمل شد و با اعالم پیامدهای 
سخت برای بازیکنان و ســرمربیان ایران از این عمل 
ممانعت به عمل آورد.«  در حالی که کی روش در دوران 
حضورش در ایران به هیچ وجه چنین اظهاراتی را علیه 
رئیس فدراسیون فوتبال مطرح نکرده بود، صحبت های 
او در شرایطی که سه ماه از جدایی اش می گذرد، عجیب 
است. با این حال فغان پور، مسئول حقوقی فدراسیون 
هم از شــکایت ایران علیه این مربی خبر داده است: 
»متاســفانه این فرد بی توجه به تالش های صادقانه 
فدراســیون فوتبال، اظهارات عاری از واقعیت همراه 
با تهمت را در چند نوبت ایراد کرده است. بدون شک، 
در صورتی که شــکایتی از فیفا به فدراسیون فوتبال 
واصل شود، پاسخگویی کامل انجام می شود. امیدوارم 
نامبرده هم پاسخگوی شکایت کمیته اخالق و حقوقی 

فدراسیون فوتبال باشد.«

درخواستهزارروزنامهنگارازرئیسصداوسیما

»نود« را به تماشاگرانش برگردانید
حملهسرمربیسابقتیمملیبهرئیسفدراسیونفوتبال

الکی روش درباره گروگانگیری درست می گوید؟
نج

ج

#  خانه_سینما #عیدی_میلیاردی


