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روایت داغ

حمله به رکورد 
جهان

چنــد روز مانده تــا اکران 
»انتقام جویان؛ پایان بازی«، 
پیش بینی می شود این فیلم 
رکورد فــروش افتتاحیه را از 
آن خود کند. طبق شایعات و 
تخمین ها این فیلم در هفته 
نخســت در آمریکا  می تواند 

300 میلیون دالر بفروشد.

یک میلیون 
دالر برای خانم 

کارگردان 
در حالــی که جشــنواره 
فیلــم ترایبکا از فردا شــروع 
می شود، دیروز جایزه داستان 
ناگفته ایــن جشــنواره به 
نویسنده فیلمنامه »عجیب 
و  رســید  ســیاه چاله«  و 
ِکیت تســانگ برنده جایزه 
یک میلیون دالری فستیوال 
فیلم ترایبــکا 2019 آمریکا 

شد. 

ائتالف خادم با 
یکی از رقبای 

انتخاباتی
امیررضا خــادم کاندیدای 
در  کشــتی  ریاســت 
نوشــت:    اینســتاگرامش 
»علی الحساب آماده ام که اگر 
واقعا مدیر جــوان،  بااخالق و 
بنی تمیم  پرتالش مان دکتر 
هم قصد و تمایــل به ائتالف 
داشــته باشــد با کمال میل 

استقبال کنم.« 
 
اخراج چند بازیکن 
از پارس جنوبی! 

اعتصــاب  چنــد روزه در 
پارس جنوبــی جــم قربانی 
گرفت. مهدی تارتار گفت: »با 
توجه به شــرایط پیش آمده، 
طی  یکی، دو روز آینده چند 
بازیکن را در اختیار باشــگاه 
قرار می دهیم. برخی بازیکنان 
را که نیازی به حضورشــان 

 نیست، کنار می گذاریم.« 

 

شهروند|شاید تا چند سال قبل حضور زنان وزنه بردار ایرانی 
در میادین بین المللی فقط یک رویا بود. با این که وزنه برداری 
همواره یکی از رشته های مدال آور ایران در المپیک و بازی های 
آسیایی به حساب می آمد، اما همه این رشته را به عنوان یک 
ورزش مردانه می شــناختند. با تأکید فدراســیون جهانی و 
همچنین رایزنی فدراســیون ایران با وزارت ورزش از چندی 
پیش وزنه برداری زنان در داخل کشــور اســتارت خورد تا 
این که باالخره در مسابقات قهرمانی آسیا 2019 به میزبانی 
چین زنان وزنه بردار ایرانی برای اولین بار در رده بزرگســاالن 
روی تخته رفتند و مورد توجه رســانه های خارجی هم قرار 
گرفتند. پوپک بسامی،  دختر 27ساله ای بود که به عنوان اولین 
زن ایرانی در مســابقات آسیایی شرکت کرد تا به یک طلسم 
طوالنی مدت پایــان دهد. به همین بهانه با نماینده دســته 
55کیلوگرم وزنه برداری زنان ایران همکالم شدیم. در ادامه 
مشروح گفت وگوی »شهروند« با پوپک بسامی را می خوانید:  
ازاولینتجربهایکهدرمسابقاتقهرمانیآسیا

داشتید،برایمانبگویید؟
ما درچند ماه گذشته تمرینات خود را زیرنظر خانم امراهلل 

پیگیری کردیم و آماده حضور در مسابقات بودیم. من چون 
در دسته 55کیلوگرم وزنه می زنم، اولین نفری بودم که از تیم 
روی تخته می رفتم و طبیعتا استرس بیشتری هم داشتم. این 
اولین تجربه من بود و شاید به خاطر استرس باالیی که داشتم، 
در یکضرب نتوانســتم رکوردهای تمرینی ام را در مسابقات 

تکرار کنم. 
درمجموعازوزنههاییکهمهارکردیدومقامیکه

بهدستآوردید،راضیبودید؟
من در گروه B حضور داشــتم و بین 5 وزنه بردار چهارم و 
در مجموع دوازدهم شدم. در یکضرب می توانستم عملکرد 
بهتری هم داشته باشــم، اما به خاطر استرسی که داشتم، 
با نظر مربیــان محتاط تر عمل کردم. هر چقدر از مســابقه 
گذشت، توانستم استرس خود را کنترل کنم و وضع بهتری 
پیدا کردم. شخصا از این که توانستم در اولین تجربه در جدول 
بمانم و وزنه هایی که انتخاب شد را باالی سر ببرم، راضی بودم. 
به  هرحال باید مربیان و کارشناسان درباره عملکرد من نظر 

بدهند، اما در آینده قطعا وضع بهتری هم پیدا می کنم. 
شایدثبتمجموع143کیلوگرمرکوردباالییبه

حساببیاید،اماهمهامیدوارندوزنهبردارانزنایران
درآیندهپیشرفتچشــمگیریکنندوحتیمدال

بیاورند.
ما یک تیم هستیم که فقط چندماه تمرین کرده و در آینده 
قطعا می توانیم بهتر از اینها باشیم. به تدریج وقتی تجربه ما 
باالتر برود، عملکرد بهتری هم خواهیم داشت. وزنه برداران 
کشورهای شــرق آسیایی سال هاســت تمرین می کنند و 
مســابقه می دهند و برخی از آنها قهرمان جهان و المپیک 
هستند. من در حرکت دوضرب از وزنه هایی که زدم، راضی 
بودم و توانســتم رکوردهای تمرینی ام را تکــرار کنم. این 

مسابقات در مجموع تجربه بزرگی برای من بود. 
حضورزنانایرانیباحجابرویتختهوزنهبرداری
توجهخیلیازرسانههاومسئوالنجهانیاینرشته
رابههمراهداشته؛شــماهمازاینبازتابهاباخبر

هستید؟
کامال متوجه شــدم که چقدر زیر ذره بین هســتم و این 
موضوع اتفاقا استرس مرا بیشــتر کرد. از زمانی که در سالن 
گرم بودم و آماده مسابقه می شدم، همه دوربین ها روی من 

بود و خیلی منتظر بودند تا من به عنوان یک وزنه بردار محجبه 
روی تخته بروم. بعد از مسابقه هم رسانه های خارجی سراغ 

من آمدند و سواالتی را پرسیدند. 
حتمامیدانیدکهنامتانبهعنواناولینوزنهبردار
محجبهایرانیدرمسابقاتبینالمللیدرتاریخثبت

شد؟
بله، این هم از شــانس من بود که به عنوان اولین نفر روی 
تخته رفتم و بیشتر از هم تیمی هایم مورد توجه قرار گرفتم. 
اتفاقا رســانه های خارجی هم از این اتفاق می پرســیدند و 
می گفتند که تو تاریخ ساز شــدی. خدا را شکر می کنم که 

سربلند شدم و توانستم با موفقیت مسابقه ام را تمام کنم.

برایآیندهوزنهبرداریخودتانچهســقفیرا
درنظرگرفتهاید؟

جا دارد از مسئوالن فدراسیون تشکر کنم که در ماه های 
اخیر امکانات خوبی در اختیار ما قرار دادند. همچنین مربیان 
کمک کردند تا بتوانیم مهارت الزم را در حد حرفه ای به دست 
آوریم. به  هرحال مسابقات آسیایی یک میدان بزرگ بود که 
باعث شد تجربه ما دوچندان شود. من انگیزه بیشتری گرفتم 
و می خواهم به محض بازگشت خودم را برای مسابقات بعدی 
آماده کنم. فعال زود اســت که بخواهیم دربــاره مدال آوری 
صحبت کنیم، اما ان شــاءاهلل وزنه برداری زنان هم به  زودی 

می تواند مدال کسب کند.

گفتوگوی»شهروند«باپوپکبسامی،اولینوزنهبردارزنایرانکهرویتختهرفت

 همه دوربین ها روی من بود
استرسداشتمومحتاطوزنهزدم خارجیهامیگفتندتاریخسازشدی

روز دوشنبه جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال برگزار شد که در بخشی از این جلسه گزارش کمیته فنی 
در مورد نحوه عملکرد تیم امید در بازی های مقدماتی المپیک گروه c در تهران ارایه شد، اما پیشنهادی از سوی 
اعضای کمیته فنی در مورد برکناری کرانچار ارایه نشد و اعضای هیأت رئیسه همچنین بر حمایت از تیم امید در 
ادامه بازی ها تأکید کردند. این درحالی است که پیش از این جلسه، اعضای کمیته فنی از عملکرد کرانچار در تیم 
امید گالیه کردند و در مصاحبه با رسانه ها از برکناری کرانچار حرف زدند که یکی از این اعضا حسین کالنی بود. 

باید دید آیا در آینده اتفاقات جدیدی در این باره رقم می خورد یا خیر.

...وکرانچار
ناگهانابقا

شد!

عکس نوشت

دیروز در ســی و هفتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر مراسم بزرگداشت 
علی اکبر صادقی، هنرمند پیشکســوت و چهره ماندگار ایرانی، برگزار شد و 

تندیس سیمرغ سیمین این جشنواره به او تقدیم شد.

تصویری از بهروز وثوقی در کنار حامد همایون و سامان امامی، تنظیم کننده 
آهنگ های حامد همایون که به تازگی منتشر شده است.

علی پروین، سرمربی اسبق پرسپولیس و مرد محبوب هواداران این تیم روز 
گذشته به عیادت حسن حبیبی  یکی از بزرگان فوتبال کشورمان رفت. 

عصبانیت شدید ساری سرمربی چلسی با نیمکت نشینان برنلی درنهایت به 
اخراج او از زمین و عدم حضورش در  کنفرانس خبری منجر شد. حاال باشگاه 

چلسی قصد کرده از باشگاه برنلی شکایت کند.  

تیتربازی
حرفهایجالبپلشریدردرجشنوارهفجرجهانی

خبرخوب
امروزهرکسیمیتواندفیلمبسازد!

شهروند|پل شریدر، نویســنده، کارگردان 
و منتقد آمریکایی که همیشه نامش با مارتین 
اسکورســیزی گره خورده اســت، ایــن روزها 
میهمان جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس 
چارسو است. او دیروز در کارگاه فیلمنامه نویسی 
»دارالفنون« روند خلق فیلمنامه را به 5 بخش 
مسأله، استعاره، ادبیات شفاهی، خالصه داستان 
و پیرنگ تقســیم کرد و توضیحاتی در این باره 
داد: »مســأله کاراکتر است، مانند کاراکتر فیلم 
»راننده تاکسی« که مسأله بزرگش »تنهایی« 
است. استعاره برای نشــان دادن تنهایی است 
مثل تاکسِی زرد در »راننده تاکسی« که رابرت 
دنیرو در آن می خوابد. البتــه در این فیلم ابتدا 
دیالوگ هــای خیلــی بهتری دربــاره تنهایی 
شــخصیت اصلی داشــتیم که پس از رسیدن 
به ایده اســتفاده از تاکسی و نمایش شخصیت 
دنیرو در آن، از میزانشــان کاســته شد، چون 
تصویر خودش گویای همه چیز بود.« او این طور 
حرف هــای خــود را ادامه داد: »اگر کســی به 
چیزی باور ندارد، آن را ننویسید. شما با خالصه 
داســتان می توانید بفهمید چه اتفاقی در ادامه 
فیلمنامه تان خواهد افتاد. وقتی دوستان پیش 
من می آینــد و می خواهند فیلمنامه شــان را 
بخوانم، به آنها می گویم اگر برای من نوشــتید 
وقت تان را تلف کرده اید.« شریدر معتقد است 
که مدارس ســینمایی معمــوال خیلی مفید 
نیستند اما درعین حال می توانید بیاموزید که 
چطور گروهی کار کنید و روابطی پیدا کنید: »در 
دنیای سینما همه چیز در همین موضوع خالصه 
می شــود. البته که بعضــی از بهترین مدارس 
سینمایی در لس آنجلس و نیویورک وجود دارند 
و شما در آنها می توانید روابط خوبی پیدا کنید 
و حسابی خودی نشــان بدهید.« او در ادامه از 
دموکراسی در فیلمســازی صحبت کرد: »در 
گذشته  هالیوود مثل باشگاهی بود که خیلی ها 
مثل سیاهان و زنان را به صنعت فیلمسازی راه 
نمی داد اما امروزه فناوری همه چیز را تغییر داده 
و در صنعت فیلمســازی دموکراسی حکمفرما 
شده اســت. خبر خوب این که امروز هرکسی 
می تواند فیلم بســازد و خبر بد این که به  ندرت 
کسی می تواند از این راه امرارمعاش کند. تمام 
چیزی که شــما برای ســاختن یک فیلم نیاز 
دارید، تلفن همراهتان اســت کــه می توانید با 
آن فیلمبرداری، تدوین و حتی پخش فیلمتان 
را انجام دهید. تنها مشــکل این است که شما 
یکی از چند هزار نفری هســتید کــه این کار 
را انجــام می دهید، پس نتیجــه می گیریم که 
برای موفقیت به ترکیبی از اســتعداد، شانس 
و حسابگری نیاز اســت و باید در مکان و زمان 
مناسب قرار بگیرید و بدانید که چطور باید از آن 

استفاده کنید.«
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این که یکــی از مراجع تقلید صراحتا مســابقه برنده باش را مصداق قمــار خوانده و گفته که 
»کســانی که در آن شرکت می کنند، مالک آن جوایز نمی باشــند«؛ در فضای مجازی غوغا به پا 

کرده است...
ماجرا از آن جا آغاز شــد که ســایت جماران از اتفاقی مهم پرده برداشــت و نوشت: آیت اهلل 
مکارم شــیرازی که یکی از مراجع عظام تقلید است، به اســتفتایی درباره جوایز پلکانی یکی از 
مسابقات تلویزیونی پاسخ داده و گفته که »این کار قمار است و شرکت کنندگان مالک آن جوایز 

نمی شوند.«
این پاســخ کامنت های پرشماری را در فضای مجازی موجب شــد. عده ای از کاربران با اشاره 
بــه این که این اتفاق تنهــا در برنامه برنده باش رخ نمی دهد، این پاســخ را به اغلب مســابقات 
تلویزیونی تعمیم دادند. ازجمله کاربری که نوشــت: »مســابقه روبیکیو هم این گونه است. اگر 
به صورت میانگین 500 هزار نفر را در این مســابقه شــریک بدانیم و هر شــرکت کننده به طور 
متوســط یک »جون اضافه« به قیمت 2800 تومان بخرد، به عدد شــگفت انگیز یک میلیارد و 
400 میلیون تومان می رسیم، آن  هم درحالی که تنها 50 میلیون تومان جایزه داده می شود. این 
یعنی یک میلیارد و 350 میلیون تومان ســود خالص فقط برای یک شــب و فراموش نکنیم که 
آن 50 میلیون تومان نیز اصطالحا »این جیب به آن جیب« می شــود و برنده نمی تواند پولش را 
بردارد و خرج کند، بلکه باید از آن برای خرید بلیت، فیلم، موسیقی و... و درواقع در جهت رونق 

کسب وکار روبیکا اقدام کند.«
این تحلیل کامنت های پرکنایه ای را در ادامه به همراه داشــته، ازجمله نظر کاربری که گفته: 
»دانشگاهی اســت برای خودش این صداوسیما«. یا »کل برنامه هایمان شده قمار و قماربازی«. 

این ماجرا بی تردید در روزهای آتی هم ادامه خواهد داشت...

شکست پرسپولیس مقابل االهلی عربستان دســتمایه انتقادهای فراوان هواداران فوتبال به 
عملکرد شــاگردان برانکو ایوانکوویچ شده است. بســیاری از طرفداران پرسپولیس به عملکرد 
تیم شان جلوی االهلی اعتراض دارند و البته برخی طرفداران استقاللی نیز توییت های طنزی را 

دراین باره منتشر کرده اند؛ برخی از این توییت ها را بخوانید:  
-دستاورد بودیمیر برای پرسپولیس چی بوده؟ مهدی شریفی چطور؟ واکنش رسانه ها به این 
خریدها چی بوده؟ هنوز هم با وجود خریدهای خوبی مثل تیام و پاتوســی و ایســما، به شفر به 

خاطر خرید گرو و نویمار میگن دالل، ولی برانکو تو حاشیه امن رسانه هاس.
-به نظرم باید هر طور شده طارمی رو برگردونن پرســپولیس. بدون اون ما چجوری قهرمان 

لیگ بشیم و بریم فینال آسیا؟
-بعد از جواد کاظمیان یادم نمیاد پرسپولیس کاشته زن خوب داشته باشه.

-چی باید گفت به بازیکنی که میدونه با یه اخطار بازی حســاس بعدی رو از دســت میده باز 
میره به داور اعتراض می کنه و اخطار بی مورد میگیره.

صحبت های عبدالرحمن شاه حسینی، رئیس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره 
وجود همجنس گرایی در فوتبال و تخلفاتی که برخی افراد در این خصوص انجام دادند، حسابی 
سروصدا کرده است. شاه حسینی در برنامه فرمول یک جلوی علی ضیاء نشست و به طور شفاف 
این شــائبه را مطرح کرد که یکی از مباحث فســاد در فوتبال همجنس گرایی اســت. از این رو 
بســیاری از طرفداران و مخاطبان فوتبال در اینســتاگرام و توییتر ویدیوی صحبت های رئیس 
سابق کمیته انضباطی را انتشــار می دهند و دیدگاه های خود را بیان می کنند. جالب است که 
بســیاری از طرفداران فوتبال نســبت به شاه حســینی موضع گرفتند و او را فردی خواندند که 

می خواهد جو فوتبال را متشنج کند!

#پرسپولیس#شکست
#  صدا_سیما#  استفتا#  قمار
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