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اعتصاب در 
اردوگاه استقالل

شــاگردان فرهاد مجيدی در 
اســتقالل روز گذشته به دليل 
بدقولی مســئوالن باشــگاه از 
کردند.  امتنــاع  تمرين کردن 
قرار بــود اســتقاللی ها قبل از 
بازی آخر پــول بگيرند، اما اين

 اتفاق رخ نداد.

میزبانى 
ذوب آهن 
در کربال!

با توجه به تاخير در ارسال نامه 
موافقت وزارت خارجه امارات با 
برگزاری مسابقه در اين کشور 
و زمانبر بودن مکاتبات و اتمام 
مهلت اعالم شده، کنفدراسيون 
فوتبال آسيا با برگزاری مسابقه 
ذوب آهن و تيم های عربستانی 
در امارات مخالفت کرد تا بازی 
در همــان عراق و شــهر کربال

 انجام شود.

پخش پنج باره 
دورهمى با 

حضور بهنام 
صفوى 

شــبکه نســيم به مناســبت 
گراميداشت ياد بهنام صفوی، 
خواننده ای که صبح روز دوشنبه 
فوت کــرد؛ آخريــن حضور او 
در برنامه دورهمــی را پخش 
خواهد کرد، امــا نه در حد يک 
يــا دو بازپخش. اصــل برنامه 
سه شنبه شب ساعت ٢١  روی 
آنتن مــی رود، اما ظاهرا باکس 
برنامه ها به قدری خالی اســت 
که مسئوالن تصميم گرفته اند، 
روز چهارشــنبه ساعات ۴:۳۰، 
۱۰:۳۰ و ۱۶: ۳۰ و ۳۰ دقيقــه 
بامــداد روز پنجشــنبه آن را 

بازپخش کنند.

درخشش نوازنده 
زن ایرانى در اروپا

گروه موسيقی شــيلر فروردين 
امسال جديدترين آلبومش با نام  
«صبح دم» را  در سطح بين المللی 
به انتشــار رســاند. در حالی تور 
کنســرت اين آلبوم را آغاز کرد 
که يلدا عباســی، نوازنده دوتار 
خراسان نيز آنها را در اين اجراها 

همراهی می کند. 

 

مهدی ذاکر، مدير حقوقی باشگاه، در پی اظهارات تهديدآميز افرادی که خود را ليدر منتسب به باشگاه های 
پارس  جنوبی جم و سپاهان معرفی کرده اند، گفت: «در راستای احقاق حق باشگاه و حراست از امنيت اعضای 
تيم و هواداران هيچ گونه اغماضی در پيگيری حقوق حقه هواداران و پرسپوليس و پيگرد قضائی هنجارشکنان، 
تهديدکنندگان و عامالن نشر اکاذيب نخواهد بود و براين اساس، ضمن طرح شکايت در مراجع قضائی و ارکان 
انضباطی فدراسيون فوتبال، از طريق مراجع امنيتی، اطالعاتی و دادستانی، مراتب با حساسيت و به صورت 

جدی پيگيری می شود. بديهی است نامبردگان مسئول بوده و بايستی نزد مراجع ذيصالح پاسخگو باشند.» 

واکنش 
باشگاه پرسپولیس
 به تهدید دو لیدر

عکس نوشت

بعد از جا ماندن یک لیــوان یک بار مصرف قهوه در یکى از صحنه هاى ســریال  بازى 
تاج وتخت؛ این بار گاف دیگرى را در این سریال شاهد بودیم. در  قسمتى که روز گذشته 

پخش شد، بخشى از دست فیلمبردار و دوربینى که روى دوش او است، دیده مى شود...

تصویر دیده نشده اى از محمدرضا و همایون شجریان منتشر شده که مربوط به سال ها 
پیش است. به نظر مى رسد این عکس که در آن استاد پرویز مشکاتیان به همراه استاد 
محمدرضا شجریان، اســتاد على جهاندار و همایون شــجریان را در ارتفاعات دربند 

مى بینید، متعلق به اوایل دهه 60 باشد.

کمال کامیابى نیا روز گذشته از اپلیکیشن 
خود رونمایى کرد؛ او در این اپلیکیشــن 
اخبار خودش و همچنیــن تصاویرى از 
فوتبالیســت هاى بنام ایرانى مى گذارد 
و احتمــاال در آینــده فعالیت هاى آن 

گسترده تر هم خواهد شد.

بشار رســن بعدازظهر روز گذشــته مورد عمل جراحى قرار گرفت. پزشکان باشگاه 
پرســپولیس اعالم کرده اند در کوتاه ترین زمان ممکن ایــن بازیکن را آماده تمرینات 

گروهى مى کنند. همچنین دیروز ایرج عرب به دیدار او رفت.

تیتربازى
ماجراى ترانه اى که به دو نفر فروخته شد

محسن چاوشى
حاشیه پشت حاشیه

شهروند| ســريال تيتراژخوانی های محسن 
چاوشــی اين روزها او را دوباره درگير يک حاشيه 
تازه کرده است. گويا حسين صفا ترانه سرای قطعه 
«جورچين» قبال اين ترانه را به يک خواننده ديگر 
فروخته اســت و اجرای آن به عنوان تيتراژ سريال 
دلدار دوباره برای او ماجرا درســت کرده اســت. 
جالب اين که قطعه مذکور در روزهای گذشته مورد 
استقبال خيلی ها قرار گرفت و حتی در نظرسنجی 
خبرآنالين رتبه اول را نسبت به تيتراژهای ساالر 
عقيلی و حجت اشرف زاده کســب کرد. محسن 
چاوشی تابستان  سال گذشــته با حواشی آلبوم 
«ابراهيم» روبه رو بود، بعد هم قطعه پرسروصدای 
«مسلخ» با صدای او لو رفت. با وجود اين که مدتی 
قبل گفته بود بــا تلويزيون همــکاری نمی کند 
اما سريال تيتراژخوانی اش را شــروع کرد و البته 
هرکدام از آنها حاشيه هايی هم داشت، مثل تيتراژ 
فيلم «ژن خوک» که ترانه سرای آن به درج نشدن 
نامش روی کاور و ويديوی اثر اعتراض کرد و تيتراژ 
«دلدار» کــه کاور آن کپــی از آب درآمد. البته در 
برخی از ماجراها مثل کپی بــودن کاور اثر جديد 
او، ظاهرا محسن چاوشــی بی تقصير بوده است. 
حاال هم که موضوع فروش قطعــه «جورچين» 
برای ســريال دلدار مطرح شده اســت و البته در 
اين باره هم بيشتر از اين که چاوشی دخيل باشد، 
ماجرا به حسين صفا مرتبط اســت. سريال دلدار 
در شــب های ماه رمضان از شبکه دو سيما پخش 
می شود و تيتراژش را محسن چاوشی روی شعری 
از حسين صفا خوانده است. فرهاد مجيدی همان 
کسی است که ادعا کرده اين ترانه را چند سال قبل 
خريداری کرده است. او حتی تصويری از يک کاغذ 
که براساس آن، حســين صفا حق اجرای ترانه را 
به او واگذار کرده را منتشر کرده است. مجيدی به 
تسنيم می گويد:  «سال ١٣٩٤ حدود پنج ترانه از 
حسين صفا خريديم. نامه واگذاری که ايشان امضا 
کرده اند را داريم و در وزارت ارشــاد هم اين نامه ها 
موجود است. ١٠روز به خاطر دوستی و رفاقتی که 
داشتيم، اقدامی نکرديم، اما در اين مدت نه چاوشی 
و نه صفا جواب ما را ندادند. بعد از اين بی احترامی 
بود که مراحل قانونی و شکايت را آغاز کرديم. برای 
شکايت مان از وزارت ارشاد هم استعالم گرفته ايم 
و شورای شــعر و دفتر موسيقی هم اين موضوع را 

تأييد   می کنند.» 
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مهدی تارتار يکی از اسم هايی است که اين روزها در فوتبال ايران زياد درباره او صحبت می شود. 
او که سال ها  برای پرسپوليس بازی کرده ؛حاال در قامت سرمربی پارس جنوبی جم در شرايطی در 
هفته آخر ليگ بايد مقابل  پرســپوليس قرار بگيرد که حريف تنها به يک امتياز برای قهرمان شدن 
نياز دارد و از همين رو طرفداران تيم های رقيب پرســپوليس از چند روز قبل هجمه سنگينی عليه 
اين مربی راه انداخته اند. درباره تارتار توييت  های  زيادی هم منتشر می شود و متاسفانه اهانت های 
زيادی هم به اين مربی می شود. با اين حال بخشی از توييت های  منتشر شده درباره اين مربی را در 

زير می خوانيد.  
  کسی از تارتار انتظار ندارد که مقابل پرســپوليس وا دهد، همين که اتوبوس جلوی دروازه پارک 

نکرده و فوتبال  بازی کند، کافی است. 
 مهدی تارتار گفته با تمام وجود برابر پرسپوليس به ميدان می ريم اما اميدوارم پرسپوليس قهرمان 

بشه !   احتماال  منظورش اين بوده با تمام وجود برای قهرمانی پرسپوليس به ميدان ميريم. 
  اصال دوست ندارم جای مهدی تارتار باشم. پنجشنبه شب هر نتيجه ای که تو بازی با پرسپوليس 

رقم بخوره از  طرف يک طيف خاص هوادارانی شديدترين توهين ها بهش خواهد شد. 
  در مورد تارتار و اين که ميگن راه ميده به پرســپوليس! ميخــوام  ارجاعتون بدم به ليگ ٩٣-٩٢ 
پرسپوليس که در هفته های پايانی يک- هيچ به گســترش فوالد با هدايت تارتار باخت. سه امتياز 

اون بازی پرسپوليس رو قهرمان  می کرد. 
 اميدوارم تارتار با تمام قوا بلکه بيشــتر جلو پرسپوليس حاضر بشــه. حتی اگر باعث بشه قهرمان 

نشيم. شرافتمون  ارزشش بيشتره از هزار تا جام. 
  اخبار و اطالعات باشگاه پارس جم رو پيگيری کنيد و بعد به تارتار و بازيکناش فحش بديد. چند 
بار تمريناتشون  تعطيل شده. کمترين دريافتی رو تو کل تيمای ليگ داشتن. انتظارات رو از اين تيم 

مقابل پرسپوليس که در  آستانه قهرمانيه به خاطر کری های هواداری باال نبريم و واقع بين باشيم. 
  می ترسم  پنجشنبه امير قلعه نويی داد بزنه:   مهدی تارتار خيلی مردهههه!! 

 به کری ها کاری ندارم. اما قطعا پرسپوليس مقابل پارس جنوبی تو جم کار سختی داره و تيم تارتار 
وا بده  نيست. 

  تارتار برای آينده فوتبالی خودش هم که شــده شــک نکنيد با تمام قدرت با پرســپوليس بازی 
می کنه. حاال اين که  زور پارس به پرســپوليس ميرســه يا نه، بحثيه که جوابش مشــخصه و نبايد 

حقيقت رو قربانی اين فضای ملتهب  توطئه و خيانت و تبانی و ... کنيم. 
 

انتشار اين خبر که فيلم سينمايی زهر مار سيدجواد رضويان که قرار است عيد سعيد فطر اکران 
شود، به مشکالتی در شورای صدور پروانه نمايش خورده است، با واکنش های زيادی همراه بود. 

خبر رسمی صدور پروانه نمايش فيلم زهر مار ۲۰ ارديبهشت توسط سازمان سينمايی منتشر شد 
و به دنبال آن شرکت سينمايی نمايش گستران درحال برنامه ريزی تبليغاتی برای اکران اين فيلم 
است، اما شنيده های خبرنگار سون آرت نيوز مبنی بر اين که سازمان سينمايی، پروانه نمايش را به 
پخش کننده و تهيه کننده فيلم تحويل نمی دهد و دليل آن را اصالحات جديدی اعالم کرده که به 

فيلم وارد شده است؛ سروصدای کاربران فضای مجازی را درآورد. 
کاربران به اين که بعد از صدور پروانه نمايش نيز فيلمی ممکن است با مشکل مواجه شود؛ انتقاد 
داشتند. کاربری نوشــت: «اوضاع بامزه ای شــده. يک فيلم از پرده پايين کشيده می شود و فيلمی 
ديگر از پای پرده. آيا شوراهای مختلف قدر امضای خود را نمی دانند که خودشان به دست خود آن 

را بی ارزش می کنند؟»
برخی نيز به روند صدور مجوزها و بی توجهی به آن انتقاد داشتند: «يعنی سازمان سينمايی بعد 
از صدور پروانه نمايش باز هم به فيلم اصالحات زده؟ بعيد نيست! مشخص نيست اين اصالحات از 
درون سازمان سينمايی اعالم شده يا ناشــی از گروه های بيرونی است»؛ يا: «اين روند فقط و فقط 
ارشــاد و مجوزهايش را بی اعتبار می کند.» گذشته از موافقان هميشگی مميزی که در رسانه هايی 
خاص ساکن هستند؛ البته اقدام ارشــاد موافقانی هم داشــت. ازجمله کاربری که نوشته بود: «با 
فيلم هايی چون رحمان ١٤٠٠ و زهرمار هر برخوردی که شــود، درست است.» نظری که مخالفان 
پرشماری به آن تاخته بودند: «سانسور درنهايت به آثار فاخر آسيب می رساند، نگاه نکن به امروز که 
نبود فيلم های درجه يک باعث شده مميزان محترم دست و قيچی شان را با اين فيلم ها گرم کنند !»

 # مهدى_تارتار
@سیدجواد_     رضویان# زهرمار# توقیف

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 |  سال هفتم |  شماره 1694

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

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

در هر بار تمرین پناه گیرى، در 
محل هاى امن پناه گیرى کنید 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نیاز به صرف وقت 

نداشته باشد.
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نيره خادمی| تيری فرمو، دبير جشــنواره کــن می گويد که 
هيچگاه برای انتخاب فيلم  در اين جشــنواره قاعده ٥٠  درصدی 
را درنظر نگرفته است، چون معتقد بوده که اين کار به معنای عدم 
احترام به زنان اســت. می بينيد! قاعده ساده ای است؛ تالش برای 
برابری يعنی در اختيارگذاشتن فرصت های برابر در اختيار زنان و 
مردان. حاال اين حرف ها را با آن چه در قسمت دوم فينال مسابقه 

عصر جديد اتفاق افتاد، مقايسه کنيد. 
سيدبشــير حســينی، داور برنامه عصرجديد دوشنبه شــب 
درجريان صحبت دربــاره نحوه رأی دهی به شــرکت کنندگان 
اعتراف کرد که با ارفــاق به دختران و کودکان رأی داده اســت؛ 
يعنی ظاهرا زنان و دختــران هم پای کودکان هســتند. اگرچه 
بيشــتر شــرکت کنندگان جدی اين مســابقه هم دختربچه ها 
هستند و دختران نوجوان و زنان هم فقط در رشته های محدودی 
فرصت اجــرا دارند. همه اينها درحالی اســت که اگر فرصت های 
ابراز دختران و زنان کم نبود، حــاال داور عصر جديد به خود اجازه 
نمی داد با ژست های روشنفکرانه تبعيض مثبت را بهانه قرار دهد 
و آنها را تحقير کند، اما کمی آن طرف تــر و در قاره ای ديگر ماجرا 
طور ديگری رقم می خــورد و زنان در فرصت هــای برابر توانايی 

نشان دادن اســتعداد خود را پيدا می کنند. با وجود اين، همچنان 
صحبت از تبعيض و نابرابری ها در اين برنامه از ســوی احســان 
عليخانی جای تحسين دارد. او در ســری اول برنامه عصر جديد 
مردان و کال جامعه ای که مانع کشــف اســتعداد زنان می شود را 
هدف قرار داد و گفت که موانع زيادی برای کشف، رشد و پرورش 
استعداد وجود دارد؛ ازجمله آقايان: «خدا نکند اگر يک دختر يا بانو 
اتفاق بزرگی را رقم بزند. يک تعدادی از آقايان حالشان بد می شود؛ 
حتی اگر کيميا عليزاده برای ما در المپيک افتخار کسب کند. اگر 
خانم موفق در حوزه های مختلف حضور داشته باشد، يکسری ها 
ناراحت می شوند. سال هاســت می خواهيم از اين نگاه کليشه ای 
دوری کنيم. دسته ای از آقايان تمام عمر خود را برای تحقيرکردن، 
ناديده گرفتن و مسخره کردن اســتعداد يک دختر گذاشته اند اما 
زمانی که خودشان صاحب دختر شدند و می فهمند چه استعداد 
مهمی دارد. فکر می کنم ما اگر خيلی مرد هســتيم، بايد جامعه را 
امن تر کنيم تا با امنيت و آرامش تمام دختران اين ســرزمين به 
استعدادی که درونشان هســت و کشف کردند، دست پيدا کنند؛ 
چراکه برای کشــور خانواده و احواالت درونی خودشان از بهترين 

پله ها باال بروند و اينگونه ما را يک مرد واقعی صدا می زنند.» 

شــهروند| انتخاب مــارک ويلموتس 
به عنوان سرمربی تيم ملی ايران آن طور که 
انتظار می رفت، با اســتقبال اهالی فوتبال 
روبه رو نشده است. با توجه به هشتگ دوباره 
طلوع می کنيم که مازيار ناظمی مدير روابط 
عمومی وزارت ورزش در ماه های اخير درباره 
مذاکره با مربيان بــزرگ خارجی در توييتر 
خود به راه انداخت و سروصدای زيادی ايجاد 
کرد، حاال اهالی فوتبال و حتی رســانه ها با 

توجه به توافق فدراسيون با اين مربی بلژيکی و اشاره به کارنامه اين مربی 
يک سوال بسيار مهم را مطرح کرده اند؟ آيا با ويلموتس طلوع می کنيم؟ 
برای رسيدن به پاسخ اين سوال بايد کارنامه اين مربی را بررسی کنيم. او 
در دوران بازيگری سابقه بازی کردن با پيراهن تيم های باشگاهی استاندارد 
ليژ بلژيک، شالکه ۰۴ آلمان و بوردوی فرانسه را در کارنامه دارد و عناوين 
زيادی در بلژيک و فرانسه و اروپا کسب کرده است. برای تيم ملی بلژيک هم 
٧٠بار به ميدان رفته و ٢٨ گل هم به ثمر رسانده است. در دوران مربيگری 
اما يک دوره موقتی و کوتاه هدايت شالکه را برعهده داشت و سپس سرمربی 
تيم ملی بلژيک و ســاحل عاج بوده اســت. ويلموتس با يکی از بهترين و 
آماده ترين نسل های تاريخ فوتبال بلژيک نتوانست افتخاری به دست بياورد 
و با شکست مقابل ولز از يورو حذف شــد و در جام جهانی ٢٠١٤ هم کار 

بزرگی با اين تيم انجام نداد. او سپس هدايت 
ســاحل عاج را برعهده گرفت و در اين تيم 
هم موفقيت خاصی به دست نياورد و حتی 
نتوانست با اين تيم به جام جهانی صعود کند. 
ويلموتس بعد از کناررفتن از ساحل عاج هم 
مربيگری نکرد تا اين که مديران فدراسيون 
فوتبال به ســراغ او رفتند. درباره سياست 
مربيگری ويلموتس از لحاظ فردی می شود 
يک مثال ساده زد که نشان می دهد در زمينه 
مبارزه با بازيکن ساالری دقيقا آن روی کارلوس کی روش است. مثال گفته 
می شود در اردوها برای ناينگوالن، ستاره تيمش اتاق بالکن دار می گرفت 
که بتواند به راحتی سيگار بکشد. سه ســال پيش درهمين رابطه گفت:   
«احساس می کنم که اگر ناينگوالن را محدود کنيم و اجازه ندهيم ۵ يا ۶ 
سيگارش را در روز بکشد، او از عصبانيت اتاقش را به هم خواهد ريخت». با 
اين حال بايد قبول کرد که فدراسيون پول هم نداشت که مربی بزرگتر از 
کی روش بياورد. رسانه های بين المللی خبر داده اند که قرارداد ١,٣ ميليون 
دالری با ويلموتس امضا شــده اما چند رسانه داخلی به نقل از منابع آگاه 
تأکيد کرده اند قرارداد ويلموتس با چند آپشن به يک ميليون دالر در  سال 
می رسد و او دو دستيار خارجی هم با خود به ايران می آورد و جواد نکونام هم 

دستيار ايرانی اش خواهد بود. 

دبیر جشنواره کن: انتخاب نیمى از فیلم ها از کارگردانان زن، بى احترامى است

از دبیر جشنواره کن تا داور عصر جدید 
  بشیر حسینى: به زنان و کودکان با ارفاق نمره مى دهم

چند ویژگى که مربى بلژیکى را از چشم مان مى اندازد

الویلموتس با بازیکن سیگارى برخورد نمى کند!
نج

ج

تأييد   می کنند.» 

پشت صحنه


