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روایت داغ

دو تست دوپینگ 
در سه روز از حدادى

احســان حدادی، ورزشکار 
پرتاب ديسک ايران روز گذشته 
بــرای دومين بار در ســه روز 
گذشته تســت دوپينگ داد. 
حدادی در اينستاگرام به انجام 
تست های مکرر به طنز واکنش 

نشان داد.

شاهرخ خان در 
استرالیا دکتراى 
افتخارى گرفت

بازيگر سرشناس هندوستان 
که برای حضور در جشــنواره 
فيلم هندی به اســتراليا رفته 
بود، با دريافت دکترای افتخاری 
تجليل  شــد. اين مراسم يکی 
از مهمترين مراســمی بود که 
در ســال های اخير در ملبورن 
برگــزار شــده اســت و برای 
هندی های حاضر در استراليا 
اين يک شــانس بود تا بتوانند 
ستاره محبوب شــان را آن جا 

ببينند.

جذب گلر استقالل 
منتفى شد

ناصری،  محمــد  قــرارداد 
دروازه بان سابق پديده که طی 
روزهــای گذشــته در تمرين 
استقالل حضور داشت و گفته 
می شد مربيان او را پسنديده اند 
حضــورش و  نشــد  امضــا 

منتفی شد!

چکناواریان و 
بردیا صدرنورى در 

پروژه جهانى
لوريس چکناواريان آهنگساز، 
رهبر ارکستر و برديا صدرنوری 
نوازنده پيانو همزمان با برگزاری 
آيين نکوداشت ادنا زينليان از 
نخستين اجرای پروژه جهانی 
خود رونمايــی می کنند. اين 
پروژه يک فعاليت مشترک در 
حوزه موســيقی تجربی است 
که «ديالوگ دو برادر» نام دارد 
و دربرگيرنــده آثــار جديدی 
اســت که با آثــار «کوميتاس 
وارداپت» موسيقيدان، آهنگساز 
و نظريه پرداز موســيقی و آثار 
چکناواريان با ارکستر زهی اجرا 
می شود و برديا صدرنوری روی 

اين آثار پيانونوازی می کند.

 

اميد ابراهيمی هافبک االهلی قطر که گفته می شد با اين باشگاه به آخر خط رسيده، بعد از ثبت قرارداد 
بازيکن  استراليايی رسما قراردادش را با تيم قطری فســخ کرد و بازيکن آزاد شد. درباره ابراهيمی گفته 
می شود برخی  باشگاه های ايرانی برای جذب اين بازيکن اعالم آمادگی کرده اند. شهر خودروی مشهد، 
تراکتور و سپاهان  جدی ترين مشتريان ايرانی ابراهيمی هستند، اما او در واکنش به پيشنهاد رسيده اعالم 
کرده است که احتمال دارد  با عضويت در يک تيم قطری ديگر در اين کشور ماندنی شود، در غيراين صورت 

پيشنهادهای  آنها را بررسی  خواهد کرد. 

فرمانده استقاللى ها 
فسخ کرد

امید کجا مى رود؟

عکس نوشت

بعد از آن که اختصاص پیراهن شــماره  10 استقالل به مهدى قائدى 
انتقادهاى زیادى را متوجه این بازیکن و مسئوالن باشگاه کرد، حاال 
قائدى در تمرینات پیراهن شماره 9 مى پوشد و این شایعه مطرح شده 

که قائدى از پوشیدن شماره 10 منصرف شده است.

بهرام بیضایى، جایزه جالل ســتارى را از سمینار بین المللى نوزدهمین 
جشنواره نمایش هاى آیینى و سنتى دریافت کرد. محمد رحمانیان که براى 
دریافت این جایزه روى صحنه آمده بود، تأکید کرد به نظرش، این مهمترین 

جایزه اى است که در یک جشنواره به بهرام بیضایى اهدا شده است.

على نظرزاده، مربى باتجربه و ســازنده ایرانى که سابقه حضور در 
تیم هایى مثل تراکتور، گسترش فوالد، شــهردارى تبریز، پدیده 
مشهد، ســیاه جامگان و ... را به عنوان مربى و سرمربى دارد، با عقد 

قراردادى هدایت تیم آلیانس باکو را برعهده گرفت.

رامبد جوان بعد از فرازونشیب هاى فراوان پیرامون سفرش به کانادا و 
تولد فرزندش در این کشور با انتشار عکسى در اینستاگرام و نوشتن 
پستى به همه مخاطبانش ابراز عالقه کرد. او در این پست نوشته دم 

همه 9 میلیون نفرتون گرم چه اونا که مهربونن، چه اونا که نامهربونن. 

تیتربازى
 درباره گلنوش خسروى

که در 18 سالگى به رویایش رسید

نیمار ایرانى
چگونه به فوتبال ترکیه رفت؟

شهروند| فوتبــال زنان ايران پر اســت از اخبار 
مهم و قابل تأمل که البته به دليل انعکاس نادرست 
اخبار، اين رشته چندان مورد توجه اهالی فوتبال قرار 
نمی گيرد؛ با اين حال لژيونرشدن دخترجوان فوتبال 
ايران خبری است که نمی توان به سادگی از کنار آن 
گذشت. اگرچه در سال های گذشته برخی دختران 
فوتباليست ايرانی به دليل مشکالت مالی موجود در 
داخل ايران به کشورهای نظير عراق و کويت رفتند 
و بازی کردند اما هرگز در ليگ های بزرگتر فوتبال 
زنان ما بازيکنی نداشتيم و حاال گلنوش خسروی با 
رفتن به يک تيم ترکيه ای اين تابو را شکسته است. 
خسروی که ١٨ سال بيشــتر ندارد، طی چند سال 
گذشته با پيراهن ذوب آهن اصفهان ديده شد و به 
تيم ملی زنان ايران نيز رسيد. او در دوران کودکی با 
حضور در رشــته  دووميدانی چهره شد و در ادامه با 
حضور در مدارس استعدادش در فوتبال کشف شد و 
به اين رشته پرمخاطب ورود کرد. اين ستاره ١٨ساله 
يکی از دختران خوش تکنيک فوتبال اســت که از 
سنين پايين تکنيکش نزد فوتبالی ها معروف شد و 
به همين خاطر خيلی ها در سال های گذشته لقب 
نيمار ايرانی را به اين بازيکن دادند، حتی کار به جايی 
رسيد که خود خسروی نيز چندماه قبل عکسی در 
اينستاگرامش منتشر کرد و به مقايسه استيل بازی 
خودش با نيمار پرداخت و اين مسأله بازتاب زيادی 
در فضای مجازی داشت. همچنين يکی از زيباترين 
گل های خسروی مربوط به مسابقات آسيايی است 
که از ميانه زمين موفق به گشودن دروازه مالديو شد 
و مورد توجه مسئوالن فوتبال آسيا نيز قرار گرفت. 
اين ملی پوش فوتبال زنان ايران با ادامه درخشــش 
خود در ليگ هــای داخلی و تيم ملــی مورد توجه 
باشگاه کوناک اســپور ترکيه قرار گرفت و با حضور 
در اين کشور قرارداد همکاری اش را به امضا رساند. 
علی آالنچ، ســرمربی تيم زنان کوناک اسپور ازمير 
است که از چندی پيش گلنوش خسروی را با دعوت 
به تمرينات اين تيــم زيرنظر گرفت و درنهايت اين 
بازيکن ١٨ساله موفق شد جواز حضور در اين تيم 
و بازی در ســوپرليگ ت رکيه را به دســت بياورد. او 
اولين لژيونر فوتبال زنان ايران محسوب می شود که 

توانسته به کشوری اروپايی برود.
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وزير ارتباطــات اين روزها به 
شــکل عجيبی به مردم نزديک 
شــده و بــا اقدامــات جالبش 
توجهــات را جلــب می کنــد. 
محمدجواد آذری جهرمی بعد 
از حماسه آبدوغ خيارخوردن در 
خانه يک زوج جوان و ماجرای 

هديه ازدواج و اينترنت رايگان، يکشنبه شب در توييتر با عبارت «بيدارين؟» دنبال کنندگانش را 
غافلگير کرد. او ساعت ١٢ شب اين توييت را روی صفحه اش قرار داد و ملت هميشه در صحنه نيز با 
حدود ٦ هزار کامنت و ١٠ ه زار اليک استقبال بی نظيری از اين توييت کردند. در ادامه عبارات طنز 

و جمالت بامزه مخاطبان توييتر را می خوانيد:  
  يکی ميگه ١٠ شب بخوابيد؛ يکی ١٢ شب می نويسه بيداريد؟ چه کنيم باالخره؟

  داريم آماده می شيم بريم اسنپ قسطارو جور کنيم.
  منتظر وصل شدن فيلتر شکنيم.

  ببخش من االن بيدار شدم، مناسبه يا دير شده؟
  حاجی آدرس بده برات گوشت قربونی بيارم.

  باهامون خودمونی شديااا کلک!!
  نصف شب از جغدها می پرسی بيداريد؟
  من دارم ميرم سر کار، رسيدم اس ميدم!

  هر کی بيداره تا پايان  سال نت رايگان!
  آره، دارم بساط آبدوغ خيار به راه می کنم.

دومینوى شفافیت سازمان سینمایى به گروه سینمایى هنر و تجربه رسید و همین هم در یکى 
دو روز اخیر بحث هاى گسترده اى را در کانال ها و سایت هاى سینمایى به وجود آورده است. 

وقتى رســانه ها بعد از مرور ریز هزینه هاى گروه هنروتجربه به این واقعیت دست یافتند که این 
گروه فقط در  ســال جارى بیش از 4 میلیارد هزینه داشته؛ این امر بحث هاى بى پایانى را در فضاى 
مجازى کلید زد. ریز هزینه ها اما حتى بحث انگیزتر از این مبلغ کلى نیز بودند. ازجمله این که «در 
هنروتجربه فقط بیش از 800میلیون صرف پشتیبانى شده!!» یا این که «400 میلیون براى انتشار 
نشریه اى صرف شده که بود و نبودش فرقى به حال ســینما ندارد» یا این که «150میلیون براى 
انتشار برنامه اکران صرف شده» اســت. گفته شده که 140 میلیون هم براى محتواى سایت و نشر 
اخبار هزینه شــده. اطالعاتى که باعث شده یکى از کاربران یاد ســریال هیوال بیفتد: «در یکى از 
قسمت هاى هیوال، یارو شرافت براى معارفه به محل کار جدیدش مى رود که تنها دو نفر در مراسم 
حاضرند. اما بعد فاکتورى برایش مى آورند که باید به عنوان مدیر آن مجموعه امضا کند، که چیزى 
نیست مگر فاکتور حدود صد میلیون تومانى براى مراسم معارفه آقاى مدیر! حاال انگار ماجراى هنر 

و تجربه هم چیزى در این مایه ها بوده!!»
امین فرج پور انتقادات را کلید زد: «چهار میلیارد براى یک گروه محفلى که فقط فیلم هاى خود و 
دوستانشان را نمایش مى دهند؟ من به عنوان مثال یکى از فیلم هاى خودم یعنى دویدن در میان 
ابرها را مثال مى زنم که در جشــنواره فجر جایزه برده، در 64فســتیوال جهانى شرکت داشته و 
چندین و چند جایزه گرفته، اما االن سال هاست که دوستان آن را به نمایش نمى گذارند و در عوض 
آثار بى نام ونشــان دوستان شــان حتى قبل از تولید براى نمایش در گروه هنر و تجربه را تبلیغات 

مى کنند !!»
انتقادها البته از جنس هاى دیگرى هم بودند. کاربرى به  نام مرد تنها نوشته: «150میلیون براى 

انتشار برنامه اکران!!! روى ورق طال چاپ کردن؟»
مهدى نوشته: «کاش وزارت ارشاد از متقاضیان انتشار رسانه ها یک امتحان ساده روخوانى و امال 
و انشا مى گرفت. اون وقت عالوه بر بعضى روزنامه ها، خیلى هاى دیگر هم رد مى شدن، شاید هنر و 

تجربه اى ها هم در این امتحان مردود مى شدند و 400 میلیون صرفه جویى مى شد.» 
عربى نوشته: «معادل جمله این پروژه هنوز شروع نشده چند هزار میلیارد خرج برداشته تو سینما 
مى شه: این نشــریه هیچى نفروخته، 400 میلیون خرج برداشــته! حاال اینا هیچى 140 میلیون 

هزینه سایتشون شده؟؟؟» 

#شفافیت#هنر_تجربه
#آذرى_جهرمى #بیدارین؟
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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:  ؟؟ / ؟؟

هـر کسـى کـه در خانه شـما 
حضور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامى انجام 
دهـد حتـى اگـر شـما موقع 

وقـوع حادثه آنجا نباشـید.
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 شــهروند| دیروز بعد از مدت ها غیبت، 
شــهاب حســینى یک بار دیگر بــه تیتر 
خبرگزارى هاى رسمى بازگشت. دلیل این 
امر هم چیزى نبود مگر انتشار گمانه زنى هایى 
مبنى بــر دالیل حذف شــدن این ســتاره 
سینمایى از یک برنامه تلویزیونى- که پیشتر 
تبلیغات گسترده اى درباره همکارى با شهاب 
حسینى انجام داده بود - بعد از پخش شدن 
سرى تابستانى «شکرستان» با صداى اصغر 

همت رسانه ها شروع به انتشار گمانه زنى هاى متعددى کردند که چرا شهاب 
حسینى که بعد از درگذشت اســتاد مرتضى احمدى راوى سرى نوروزى 
شکرستان شده بود، جایى در ادامه برنامه نیافته و جاى خود را به اصغر همت 
داده است. به خصوص که در نوروز امسال تنها 13 قسمت از شکرستان با 
صداى شهاب حسینى روى آنتن رفته بود، درحالى  که همان زمان اعالم 
شده بود که قرارداد شهاب 104 قسمتى است. پس از قطعى شدن خروج 
شهاب حسینى از پروژه شکرستان، اولین حدسى که زده شد و به خصوص 
در فضاى مجازى هم مورد توجه کاربران قرار گرفت، این بود که همکارى 
با بهروز وثوقى اصلى ترین عامل جدایى شــهاب حســینى از شکرستان 
بوده است. وقتى در آستانه عید 98 اعالم شد شکرستان با صداى شهاب 
حسینى پخش مى شود، این همکارى در رأس اخبار قرار گرفت. به  هرحال 

تنها بازیگر مرد ایرانى برنده جشنواره کن به 
تلویزیون برگشته بود، اما این همکارى تنها 
13 قسمت دوام آورد و محمدرحیم لیوانى 
تهیه کننده «شکرستان» که خبر از همکارى 
104 قسمتى شهاب با پروژه داده بود، گفت 
که شهاب حســینى به دلیل فعالیت هایش 
در آمریکا از این مجموعه جدا شده است. این 
درست است که شهاب حسینى چندسالى 
اســت در آمریکا زندگى مى کند و شرکت 
فیلمسازى خودش را تأسیس کرده است، اما ظاهرا دورى او از ایران دلیل 
جدایى اش از شکرستان نبوده و گفته مى شود همکارى او با بهروز وثوقى 
او را از جام جم دور کرده است! در ماه هاى اخیر، مهمترین خبرى که درباره 
فعالیت هاى شهاب حسینى در آمریکا منتشــر شده، همکارى او با بهروز 
وثوقى در یک کارگاه نقد فیلم بوده. ظاهرا بهروز وثوقى و شهاب حسینى در 
یک کارگاه سه روزه در اورنج کانتى آمریکا حضور یافته اند؛ و این مانع از ادامه 
همکارى شهاب و «شکرستان» شده است. جالب این که گفته مى شود دیگر 
همکارى شهاب با تلویزیون هم درحال حاضر بالتکلیف است. او قرار بود در 
آکادمى «شگفت انگیزان» با رامبد جوان و گروهى دیگر از سلبریتى ها دنبال 
کشف استعداد باشــند که ظاهرا این همکارى هم نیمه کاره مانده است؛ 

یعنى که حاال حاالها خبرى از شهاب در تلویزیون نخواهیم دید.

شــهروند| نه به خاطر حرف هاى 
ناامید کننده کوالکوویچ قبل از ســفر 
و پیش از بــازى با روســیه، بلکه به 
خاطر سابقه اى که از والیبالیست هاى 
ایرانى داشــتیم، شــانس کمترى را 
براى تیم ملى ایران مقابل روس ها در 
بازى حساس انتخابى المپیک متصور 
بودیــم. ایران بعد از پیروزى ســخت 
برابر کوبا و برد آســان مقابل مکزیک، 

تنها یک گام تا رزرو بلیت توکیو از ســن پترزبورگ داشت، اما 
روسیه خیلى آماده تر از لیگ ملت ها بود و توانست بدون این که 
حتى یک ســت به حریفانش بدهد، مجوز حضور در المپیک را 
بگیرد. کوالکوویچ با همان عادت هاى همیشــگى تیمش را با 
ترکیبى که در لیگ ملت ها به میدان مى فرســتاد، وارد زمین 
کرد. بعد از شکســت با اختالف زیاد در ست اول، در ست دوم 
و سوم ایران توانست تا امتیازات پایانى از غول هاى روسى جلو 
بزند و در آستانه پیروزى قرار بگیرد، اما بازهم اشتباهات فردى 
و بى حرکت بودن کوالکوویــچ در قبال اتفاقــات درون زمین 
نتیجه را به ســود حریف رقم زد. ناصر شــهنازى، مربى اسبق 

تیم ملى در این باره مى گوید: «خسته 
شــدیم از بس صحبت هــاى تکرارى 
درباره ضعف هــاى تیم ملى را مطرح 
کردیم و نتیجه اى نگرفتیم. بازیکنان 
ایران زحمت مى کشــند، اما در کنار 
این تالش، تیم ملى ایــران برنامه اى 
ندارد. ما در تمرینات برنامه درســتى 
نداریــم که بازیکنــان را آماده کنیم. 
اگر نتیجه اى کسب مى شود، همه به 
دلیل خالقیت فردى و کیفیت فنى خوب بازیکنان ایران است، 

وگرنه ما برنامه درستى نداریم.» 
حاال شانس اول براى المپیکى شدن از دست رفته و کار براى 
والیبال ایران پیچیده شــده اســت. باید در مسابقات قهرمانى 
آســیا که ماه آینده در تهران برگزار مى شــود، جزو 8 تیم برتر 
باشــیم که همین موضوع احتمال استفاده از بازیکنان جوان تر 
را کاهش مى دهد. سپس جام جهانى را در پیش داریم که البته 
ارتباطى به المپیکى شــدن ندارد و درنهایــت در دى ماه باید با 
تیم هاى آسیایى براى المپیکى شــدن بجنگیم؛ جایى که فقط 

یک تیم از آسیا به توکیو راه خواهد یافت. 

شهاب و تلویزیون در نقطه جدایى
  نه شکرستان و نه شگفت انگیزان؛ چرا همه همکارى هاى شهاب حسینى با سیما کنسل شد؟

والیبال ایران بازهم سر بزنگاه وا داد
البلیت سن پترزبورگ به توکیو کنسل شد
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فرمانده استقاللى ها 

امید کجا مى رود؟
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