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طعنه مالک 
پدیده به 

سرخابى ها
حميــداوی، مالک پديده، در 
واکنش به مخالفت شــورای 
برون مرزی با اردوی خارجی 
تيمش به طعنه گفته است: 
«به فرودگاه می رويم و پشت 
استقالل و پرســپوليس آب 
می ريزيــم!» او به تبعيض در 

اين خصوص گاليه دارد.

آنجلینا جولى 
شیطان 
مى شود

فيلم جديد آنجلينا جولی با 
نام «ماليفيســنت: سردسته 
اهريمنــان» از ١٨ اکتبر در 
سينماهای جهان روی پرده 
مــی رود. عالوه بــر آنجلينا 
جولــی، بازيگرانی همچون 
ال فانينگ، ميشــل فايفر، اد 
اسکرين، سم رايلی، هريس 
ديکينسن، ايملدا استنتون، 
جونو تيمپل، لسلی منويل و 
چيويتل اجيوفور در نســخه 
دوم ماليفيســنت به ايفای 

نقش پرداخته اند. 

نیکول کیدمن 
تهیه کننده شد

بازيگر سرشناس استراليايی به  
عنوان تهيه کننده يک سريال 
درام با عنوان «مزرعه جنايت» 
برای ســرويس استريمينگ 
وارنر ميديا معرفی شد. سرويس 
اســتريمينگ وارنر ميديا در 
حال ساخت ســريال درامی با 
عنوان «مزرعه جنايت» است 
و نيکول کيدمــن را به  عنوان 
تهيه کننده اجرايی آن انتخاب 
کرده اســت. از اين سريال به 
 عنوان يک درام روانشناســانه 
با تم عاشــقانه ياد شده که دو 
شــخصيت اصلی آن سلما و 
ريچارد آيکلنباوم دو متخصص 
در زمينه کشتار جمعی هستند 
که ازدواجشــان بر تحقيشان 
درباره بدنام ترين جنايت های 
دنيا تأثير می گذارد و مرزهای 
ازدواج و علوم را در بوته آزمايش 

قرار می دهد.»

 

ماجرای طلب ٣٠ هزار دالری پروپييچ از اســتقالل وارد فاز تازه ای شده  است؛ شايعات زيادی درباره کسر 
٦ امتياز از آبی ها طی روزهای گذشته مطرح شده و احتمال آن افزايش يافته است. در چنين شرايطی کامران 
منزوی، عضو هيأت مديره استقالل توضيحاتی را ارايه کرد. او گفت: «نماينده اعزامی ما به مقر فيفا مذاکرات 
بسيار مثمرثمری انجام داد تا جايی که منتظريم تا يکی دو روز آينده اخبار خوشی درخصوص اين پرونده به 
گوش طرفداران رسانده شود. کسر ٦ امتياز خبر کذبی نيست و چون هنوز اتفاق رسمی در راه مختومه کردن اين 

شکايت رقم نخورده، همچنان ترس و اضطراب از محروميت وجود دارد اما هنوز رسما اين اتفاق نيفتاده است.» 

کسر 6 امتیاز 
از استقالل 

تکذیب نشد!

عکس نوشت

این تصویر مربوط به تأسیس یک ورزشــگاه جدید نیست؛ این جا نیوکمپ است که 
مسئوالن بارســلونا قصد  تعویض چمن آن  را دارند و این طور ورزشگاه را به بیل هاى 

مکانیکى سپرده اند. 

ماجراى شماره پیراهن بازیکنان جدید پرســپولیس هم بحرانى شده است؛ فرشاد 
احمدزاده که به جمع سرخ ها  برگشته شــماره 10 را مى خواست، اما این شماره دست 
مهدى شریفى بود و به همین خاطر در بازى دوستانه اخیر  احمدزاده 77 پوشید. جالب 
این که گفته مى شود شماره 6 را به کنعانى زادگان داده اند تا نشان دهند کریم باقرى 

 حامى بازگشتش است. 

ماکازیو دختر نلسون ماندال با انتشار عکسى از تاسیس یک کمپانى فیلم با مایکل شوگر 
خبر داد. کمپانى «ماندال میدیا» از ســوى خانواده نلسون ماندال راه اندازى مى شود و 
هدف از تاسیس آن تجلیل از میراث ضدآپارتایدى این رهبر سیاسى آفریقاى جنوبى 

خواهد بود.

کمیسیون ملى یونسکو در ایران، در مراســمى از 5 دهه تالش یداهللا کابلى در احیا و 
ترویج خط شکسته ایرانى تقدیر مى کند.

تیتربازى

 ارتش مقصر نبود، سالن را اجاره نکرده بودند 

دردسرهاى پیچیده سیروان در قزوین 
شهروند| کنسرت سيروان خسروی که در قزوين 
لغو شد، مهران مسگری، تهيه کننده کنسرت، سازمان 
عقيدتی ارتش را دليل لغو آن اعــالم کرد و بعد هم 
سيروان خسروی نامه  انجمن موسيقی خطاب به مدير 
برنامه هايش را منتشر کرد، اما ظاهرا ماجرا خيلی هم 
به ارتش ربطی ندارد. ساعتی بعد از انتشار اين خبرها 
حجت االســالم کرباليی، رئيس عقيدتی-سياسی 
قرارگاه عملياتی لشــکر ١٦ زرهی قزوين گفت که 
اسپانسر برگزارکننده کنسرت سيروان خسروی هيچ 
قراردادی با لشــکر ١٦ برای واگذاری سالن نداشته 
و همين موضوع باعث بروز حواشی شده است. حاال 
مصطفی عبادی، رئيس انجمن موسيقی قزوين طی 
نامه ای از عقيدتی- سياسی لشــکر ١٦ زرهی ارتش 
عذرخواهی کرده اســت و انتشار نامه خانه موسيقی 
توسط ســيروان خســروی را غيراخالقی خواند. او 
دراين باره به ايلنا هم توضيحاتی داد: «ارتش سالنی 
دارد که طــی قراردادی آن را بــرای اجرای برنامه در 
اختيار تهيه کنندگان می گذارد که من از چند و چون 
قيمت و مبلغ آن با خبر نيستم. تهيه کننده و عوامل 
کنسرت آقای خسروی با مسئوالن مربوطه در ارتش 
قرارداد نبســته بودند و همين اتفاق باعث شد سالن 
در اختيار آنهــا قرار نگيرد و درنهايت کنســرت لغو 
شود.» در نامه انجمن موسيقی آمده بود که عليرغم 
دريافت تمامی مجوزهای الزم و فروش بليت، رئيس 
عقيدتی-سياسی ارتش با دستور مستقيم از تحويل 
ســالن جهت برگزاری برنامه امتناع کرده و همين 
اتفاق باعث لغو کنسرت شده است. ظاهرا از آنجايی 
که سالن ارتش در قزوين از استانداردهای الزم برای 
برگزاری کنسرت برخوردار است و ظرفيت خوبی هم 
دارد، برگزارکنندگان ترجيح می دهند اين ســالن را 
برای مراسم خود اجاره کنند.  رئيس انجمن موسيقی 
قزوين درباره ســوءتفاهمی که پيــش آمده بود هم 
گفت: «طبق بررســی هايی که داشتم، متوجه شدم 
آن بندگان خدا در ارتش مقصر نبوده اند و قراردادی 
در کار نبوده، اما با اين حال هجمه بسياری نسبت به 
آنها وارد شده اســت. فعال هيچ چيز درباره برگزاری 
دوباره کنسرت سيروان خسروی مشخص نيست و 
اگر قرار بر برگزاری کنسرت باشد، تهيه کننده و عوامل 
کنسرت آقای خســروی بايد سالن ديگری را در نظر 
بگيرند، البته آقای خســروی و تهيه کننده شان بايد 
دراين باره تصميم گيری کننــد و اگر قرار بر برگزاری 
کنسرت باشــد و اگر تمام مجوزهای الزم اخذ شود،  

مشکلی نخواهد بود.»
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انتشــار عکس های مدلينگ مهــدی پاکدل 
که گويا در ونيز گرفته شده اند، در شبکه های 
اجتماعی سيلی از اظهارنظر و تعريف و تحسين 
و البته عکس العمل های غيرقابل پيش بينی را 

به  وجود آورده است. 
پاکدل که در ســال های اخيــر فعاليت های 
متنوعــی را تجربــه کــرده، در جديدترين 
ذوق آزمايــی اش رفتــه ســراغ مدلينگ. با 
عکس هايی که در آنها تغيير ظاهر اين بازيگر به  
شکل عجيبی توی چشم می خورد و اين باعث 
پست ها و کامنت های فراوانی شده است- که در 
برخی از آنها به طورکلی به خوش تيپی مردان 
ايرانی اشــاره شــده و برخی ديگر نيز با زبانی 
طنازانه به خود مهدی پاکدل اشاره کرده اند که 

«چقدر بعد از طالق رو اومده اســت». در برخی از کامنت ها مهدی پاکدل را با بازيگرانی قياس کرده اند که دنيا آنها را 
به عنوان مظهر خوش تيپی می شناسد: «هی می گن جورج کلونی فالنه و بيساره. تو رو خدا مهدی پاکدل خودمون چه 

کم از کلونی دارد؟»
بعضی هم تنها به اصل ماجرا اشاره کرده اند که انگار برايشان جذاب تر از تغييرات ظاهری پاکدل بوده: «بعد از امير آقايی 

نوبت به مهدی پاکدل رسيد که مدل خانه مد راد بشه».
در اين ميان پســت ها و کامنت های بامزه هم فراوان است: «نمی دانم چرا اين بازيگران بعد از مدتی انگار دوباره متولد 
می شوند»، يا: «خدا به ب.ط صبر بده»، يا: «فقط می تونم بگم ايشششش. حسادت رو برای اين روزا گذاشته ن ديگه، 

نه؟»...
در اين بين اين نظرات از بقيه بيشتر خوانده شده اســت: «يعنی چند سال پيش مهدی پاکدل فکرش رو می کرد که 
سفيدشدن موهاش درنهايت مهمترين دليل خوش تيپی اش خواهد شد؟» و «پاکدل جوجه اردک زشت سينمای 
ايرانه. کاش عکسش رو توی فيلم آبی يا اولين شــب آرامش ببينيد تا متوجه شويد از نظر تيپ و قيافه چه پيشرفت 

عجيبی کرده»...
 

وحيد اميری رســما قرارداد خود با باشــگاه 
ترابزون اســپور ترکيه را لغو کرد و به زودی به 
يکی از تيم های پرســپوليس، تراکتورسازی 
و سپاهان ملحق خواهد شــد. هر سه باشگاه 
در هفته های اخير با ايــن بازيکن ملی پوش 
مذاکره انجام داده اند و بايد ديد تصميم نهايی 
اين بازيکن چه خواهد بود. با اين حال واکنش 
هواداران پرســپوليس به بازگشت اميری هم 
در توييتر و شبکه های اجتماعی جالب توجه 

است.
   آقای اميری حداقل با پشت کردن به پيشنهاد تراکتور و سپاهان، تنها گذاشتن پرسپوليس تو اون روزای سخت رو 

جبران کن و برگرد.
   آقای وحيد اميری ما با حضور مهدی ترابی خاطرات خوشمون با شما را فراموش کرديم.

   وحيد اميری تو بدترين شرايط پرسپوليس رو تنها گذاشت و رفت. ولی اگر احمدزاده برگشت پس جا برای  اونم هست. 
چون وقتی که رفت به هوادار پرسپوليس بی احترامی نکرد.

   نمی دونم چرا ولی تا اسم وحيد اميری، احمدزاده، طارمی و محرمی رو می شنوم، ياد اون هوادار پرسپوليس می افتم که 
کشته شد، زنش می گفت وقتی بچمون مرد گريه نکرد، اينا رفتن اشکش دراومد.

   كاش يكي به اين بازيكن هاي ايراني بفهمونه سن رفتن به اروپا حداكثر ٢٥ سال هست كه باشگاه هاي خوب بتونن 
جذبتون كنن وگرنه رفتن شما تو اين سن و  سال به باشگاه هاي داغون، فرقي با قطر رفتن نداره و تهش مي شيد وحيد 

اميري و احمدزاده و رضاييان.
   اگر قراره وحيد اميری بياد تو ايران بازی کنه،  ای کاش تو همين پرسپوليس باشه. با رفتنش به تراکتور و سپاهان فقط 

رقبا قوی تر ميشن.
   ولی  ای کاش وحيد اميری نمی رفت ترکيه و پرســپوليس رو تو سخت ترين شرايط تنها نمی گذاشت. کاش دوباره 

برگرده با اين که ازش دلخوريم، اما به درد پرسپوليس می خوره.
   ولی اگر وحيد اميری و صادق محرمی به پرسپوليس برگردن با اين که ازشون دلخوريم، ولی چه تيم قوی  ای ميشيم.

   برگشتن وحيد اميری قطعا از حضور احمدزاده و کنعانی تو پرسپوليس قابل هضم  تره.

#وحید_امیرى
#مهدى_پاکدل#خوش_تیپ
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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:  ؟؟ / ؟؟

بسـتن کمربنـد مى تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 75 تـا   25 عقـب،  صندلـى 

درصـد کاهـش دهد.
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خرهای خندان دو هفته همه طرفداران 
سريال «برکينگ بد» را سر کار گذاشتند.  
وقتی برايان کرانستون و ارون پال، بازيگران 
  «برکينگ بد» همزمــان تصوير خرهای 
خندان را در صفحات مجازی خود منتشر 
کردند يک سوء تفاهم بزرگ برای طرفداران 
اين  سريال در شبکه های اجتماعی و حتی 
سايت های معتبر سينمايی به وجود آمد 
و همه آنها تصور کردند کــه احتماال قرار 

است فصل  جديدی از «برکينگ بد» آغاز شــود. بعد از دو هفته اما 
مشخص شد که پروژه جديد اين دو بازيگر هيچ ارتباطی به سريال 
محبوب   «برکينگ بد» ندارد و ماجرا چيز ديگری است. ماجرا حتی 
درباره ساخت ســريال يا فيلم سينمايی جديدی نيست، بلکه تنها 
پای يک  تبليغات يک محصول تجاری نوشيدنی در ميان است. بله 
برايان کرانستون و ارون پال تصاوير دو خر خندان را  در اينستاگرام 
 و توييتر خود منتشر کردند و نوشــتند:  « به زودی». همين کافی 
بود تا حواس همه پرت يکی از پربيننده ترين سريال های تلويزيونی 
 دهه اخير شود که ميليون ها بيننده در سراسر جهان داشت و جوايز 
هنری زيادی دريافت کرد. اما همه اين تصورات با پست جالب و  جديد 

برايان کرانستون رنگ باخت:  «همه چيز به 
۳ سال پيش بازمی گردد. ما که چند سال با 
هم به صورت مشــترک در سريال  مشهور 
«برکينگ بــد» بــازی کرده بوديم وقتی 
در يک کافه نشســته بوديم به اين نتيجه 
رسيديم که بايد همکاری خود را در زندگی 
ادامه  دهيــم و از آن جا که در کافه بوديم به 
اين نتيجه رسيديم که توليد يک نوشيدنی 

بهترين زمينه مشترک است. 
به دنبال آن به  مکزيک رفتيم و در دهکده های مختلفی چرخيديم 
و ســرانجام يک دهکده نيمه متروک و کوچک را بهترين جا برای 
محصولمان  انتخاب کرديم.» حاال اين نوشيدنی با عنوان «دو مرد» 
به زبان مکزيکی البته و با لوگوی دو خر وارد بازار شده است .   سريال 
 برکينگ بد يکی از موفق ترين سريال های درام آمريکايی است که 
توانسته جايزه امی بهترين مجموعه درام را از آن خود کند. اين  سريال 
درباره معلم شــيمی بود که می فهمد مرگش نزديک است و هيچ 
چيزی در اين دنيا ندارد و انگار از خواب بيدار شده باشد (يا  شايد هم به 
خواب بزرگ تری رفته باشد) از يک آموزگار تبديل به يک پخش کننده 

مواد مخدر می شود. 

شهروند| بعد از يــک وقفه ١٠ روزه بار 
ديگر شور و حرارت واليبال از بامداد امروز 
در دنيا باال رفته و بلندقامتان  ايرانی هم از 
بامداد فردا کار خود را در مرحله نهايی ليگ 
ملت ها آغاز می کنند؛  جايی که شاگردان 
کوالکوويچ بايــد  مقابل تيــم نه چندان 
پرستاره لهســتان قرار بگيرند. ايران که 
کم افتخارترين تيم در ميان ٦ تيم نهايی 
ليگ ملت ها  به شمار می رود، تاکنون لذت 

رفتن روی سکوی اين مسابقات را نچشيده، اما تيم آماده کوالکوويچ 
امســال توجه  خيلی از عالقه مندان به واليبال در جهان را به خود

 جلب کرده است.  
تيم ملی بدون هيچ مصدوم و غايب بزرگی از ساعت ٣٠:  ٢ بامداد 
فردا(جمعه) اولين بازی خود را برابر لهستان  برگزار می کند و شايد 
با پيروزی در همين يک بازی هم بتواند صعود خود را به نيمه نهايی 
قطعی کند. البته بازی  دوم که ساعت ٣٠:  ٢ بامداد شنبه بين ايران و 

برزيل برگزار می شود نيز اهميت بااليی خواهد داشت.  
در اين گروه ٣ تيمی ســتاره های واليبال ايــران راهی به جز قرار 
گرفتن در ميان ٢ تيــم برتر ندارند تا يک گام بــه  رويايی خود که 

ايســتادن روی يکی از ســکوهای ليگ 
ملت هاست، نزديک تر شــوند. تيم سوم 
اين گروه برای کسب  مقام پنجم يا ششم 

خواهد جنگيد.  
خبر خوب برای ايران قبل از شروع مرحله 
نهايی، غيبت ستاره های تيم ملی واليبال 
لهستان در شيکاگو است.  ويتالی هينن، 
سرمربی بلژيکی لهستان تصميم گرفته 
نفراتی همچون کوبيــاک، دژيزگا، لوماچ، 
شالپوک، زاتورسکی،  کونارسکی و کوچانوفسکی را از سفر به شيکاگو 
معاف کند؛ درحالی که آنها در کشور خودشان، برای حضور  پرقدرت 

در مسابقات انتخابی المپيک آماده می شوند. 
البته لهستان تقريبا با نفراتی که هم اکنون در شيکاگو هستند در 
مرحله گروهی شرکت کرد و توانست جواز  صعود به مرحله نهايی 
را بگيرد. حتی آنها در اروميه و مقابل هزاران تماشاگر ايرانی باخت 
ميليمتری ٣ بر ٢ مقابل  ايران را تجربــه کردند و تيم کوالکوويچ را 
به دردسر انداختند. برزيل هم که ديگر نيازی به تعريف ندارد چون 
 پرافتخارترين تيم اين رقابت ها به شــمار می رود و همه ستاره های 

خود را هم به شيکاگو برده تا يک بار ديگر جام  را باالی سر ببرد.  

یک همکارى جدید و یک دنیا سوء تفاهم  

خرهاى خندان! طرفداران «برکینگ بد» را سر کار گذاشتند
والیبال ایران در نبردهاى بامدادى سخت شیکاگو

الما سوغاتى مى خوایم، یاال! 
نج

ج

حال ساخت ســريال درامی با 
عنوان «مزرعه جنايت» است 
و نيکول کيدمــن را به  عنوان 
تهيه کننده اجرايی آن انتخاب 
کرده اســت. از اين سريال به 
 عنوان يک درام روانشناســانه 
با تم عاشــقانه ياد شده که دو 
شــخصيت اصلی آن سلما و 
ريچارد آيکلنباوم دو متخصص 
در زمينه کشتار جمعی هستند 
که ازدواجشــان بر تحقيشان 
درباره بدنام ترين جنايت های 
دنيا تأثير می گذارد و مرزهای 
ازدواج و علوم را در بوته آزمايش 

قرار می دهد.»

مشکلی نخواهد بود.»

   وحيد اميری تو بدترين شرايط پرسپوليس رو تنها گذاشت و رفت. ولی اگر احمدزاده برگشت پس جا برای  اونم هست. 

   نمی دونم چرا ولی تا اسم وحيد اميری، احمدزاده، طارمی و محرمی رو می شنوم، ياد اون هوادار پرسپوليس می افتم که 

 سال هست كه باشگاه هاي خوب بتونن 
جذبتون كنن وگرنه رفتن شما تو اين سن و  سال به باشگاه هاي داغون، فرقي با قطر رفتن نداره و تهش مي شيد وحيد 

   اگر قراره وحيد اميری بياد تو ايران بازی کنه،  ای کاش تو همين پرسپوليس باشه. با رفتنش به تراکتور و سپاهان فقط 

   ولی  ای کاش وحيد اميری نمی رفت ترکيه و پرســپوليس رو تو سخت ترين شرايط تنها نمی گذاشت. کاش دوباره 

   ولی اگر وحيد اميری و صادق محرمی به پرسپوليس برگردن با اين که ازشون دلخوريم، ولی چه تيم قوی  ای ميشيم.


