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755 میلیون از 
چنگ استقالل رفت
شــنیده ها حاکی از آن اســت 
که باشگاه استقالل در پرونده 
شکایت به CAS در ماجرای 
سوپرجام 97 مبلغی در حدود 
64 هزار فرانک سوییس هزینه 
کرده که معــادل 755 میلیون 
تومــان می شــود و درنهایت 
هــم حکم بــه ضررش شــد. 
اســتقاللی ها همچنیــن باید 
جریمه و هزینه دادرسی را هم 

پرداخت کنند.

نمایش کتاب ها 
و اموال شخصی 
خالق »ناتور دشت«

از نسخه اصلی تایپ شده »ناتور 
دشت« تا قفسه ای از کتاب های 
جی.دی  شــخصی  کتابخانه 
ســلینجر به نمایش گذاشته 
خواهد شــد. این نمایشگاه که 
به همت پسر و همسر سلینجر 
برگــزار می شــود، از هجدهم 

اکتبر آغاز به کار می کند. 

ادامه محرومیت ها؛ 
این بار خطیبی

رســول خطیبی، ســرمربی 
ماشین ســازی تبریز به دلیل 
اعتراض مکرر و ورود به زمین، 
فحاشــی و تهدیــد داوران که 
منجر به اخــراج وی در دیدار با 
پرسپولیس شد، به یک جلسه 
محرومیت از همراهی تیم خود 

محکوم شد.

سهم 2/5درصدی 
کودکان از اکران 

۹۸
به مناسبت روز کودک گزارشی 
منتشر شد که در آن با تشریح 
سهم ســینمای کودک اعالم 
شد، فیلم های کودک و نوجوان 
طی ۷ ماه گذشته، تنها سهمی 
۲.۵ درصــدی را از مجمــوع 
فروش سینماها در  سال ۹۸ از 
آن خود کرده اند که با توجه به 
ظرفیت فــروش فیلم های این 
گروه سنی، این سهم اندک قابل 

تأمل است.

 

کیانوش رستمی و سعید علی حسینی به دنبال حضور در مسابقات گزینشی المپیک سوییس بودند 
اما به این دلیل که مهلت ثبت نام به پایان رسیده بود، امکان حضور این دو وزنه بردار در مسابقات سوییس 
وجود نداشت. کمیته ملی المپیک با ارسال نامه ای به فدراسیون جهانی وزنه برداری خواستار حضور سعید 
علی حسینی  و کیانوش رستمی در مسابقات گزینشی المپیک سوییس شد که تاماش آیان پاسخ ایران 
را داد و البته درخواست ایران را نپذیرفت. تاماش آیان اعالم کرده که فرصت ثبت نام در مسابقات به پایان 
رسیده است و اگر فدراسیون جهانی با درخواست ایران موافقت کند، باید پاسخگوی ورزشکاران دیگر هم 

که این تقاضا را داشته اند، باشد؛ البته رستمی می تواند در مسابقات گزینشی شرکت کند.

خداحافظی 
رسمی 

علی حسینی با 
المپیک 2020

عکس نوشت

دارا حیایی، فرزند امین حیایی که در فیلم »شعله ور« حمید نعمت اهلل با 
پدرش نقش ایفا می کرد با بازی در سریال »از سرنوشت« دیگر جای پای 

خود را در عرصه بازیگری محکم تر کرد.

اعضای تیم ملی فوتبال در اردوی تیم ملــی برای محمد نادری، مدافع 
پرسپولیس جشــن تولد گرفتند. در این  مراسم مارک ویلموتس نیز 

هدیه ای به او داد.  

در آستانه اکران فیلم سینمایی »هزارتو«، تصویری از شهاب حسینی 
و ساره بیات بازیگران این فیلم منتشر شده است.  »هزارتو« با نام قبلی 
»البیرنت« ساخته امیرحسین ترابی از ۲۴ مهر در گروه سینمایی زندگی 

آغاز خواهد شد.

شجاع خلیل زاده با استفاده از تعطیلی تمرینات ایران را ترک کرد و راهی 
امارات شــد تا چند روزی را در این  کشور حضور پیدا کند. البته شجاع 
در این سفر تنها نبوده و سروش رفیعی دوست و همبازی سابق او نیز با 

خلیل  زاده همراه شده است. 

تیتربازی
کیمیایی خون به پا می کند؟! 

امیــن فرج پــور| بی تردیــد برای 
سینمادوســتان،  از  بی شــماری  عــده 
فیلم »خــون شــد« مســعود  کیمیایی 
کنجکاو برانگیزترین فیلم امســال است. 
حتی با این که فیلم هــای اخیر کیمیایی 
 جز ناامیدی محض بــه ارمغان نیاورده اند 
و به رغم این واقعیت مهمتــر که همراه و 
 همزمان با کیمیایی شماری از فیلمسازان 
جذاب دیگر، چون داریــوش مهرجویی، 
ابراهیــم  حاتمی کیــا و حتــی مهدویان 
درحال آماده کردن فیلم های جدیدشان 
هستند. اما برای هر   کسی که دل در گروی 
سینما دارد، مسعود کیمیایی حسابی جدا 
از دیگر سینماگران  این آب و خاک دارد.  

خون شــد می توانــد کیمیایــی را از 
ورطه قاتــل اهلــی درآورد. فیلمی که 
برای سینماگری در  حد و اندازه مسعود 
کیمیایــی می توانســت در حکــم قاتل 
اعتماد به نفس او باشــد، یا دلیلی  برای 
فروغلطیدن به وادی نوعی یأس فلسفی 
که چگونــه هنرمندی در حــد و اندازه 
 افسانه ها درنهایت در مواجهه با سرمایه  
مجبور می شــود اثرش را   )هــر اثری با 
هر کیفیتــی( مثله کند، تــا آنی حاصل 
آید که پســند بازار اســت.  در ارتباط با 
چنین اقتصادی اســت که  می بینیم هر 
آن فیلمی که مســعود کیمیایی با فراغ 
دل و دست باز ساخته، هر آن فیلمی  که 
ســرمایه گذار گشاده دستی باالی سرش 
بوده، جز شکســت حاصل نیاورده است. 
این  تناقــض را کیمیایــی و کیمیایی ها 
می فهمندکــه در هزارتوی ســلیقه های 
شــکل نگرفته یا  بــه گویشــی بهتر در 
چنبــره بی ســلیقگی های   ســرمایه  و 
دم به دم آن را شــکل و اندازه سفارشــی 

می کنند که در ذهن سرمایه گذار است.
خون شــد هــم البته می توانــد چنین 
ورطه ای را در پی داشــته باشــد. این جا 
هم )مثل هر فیلم  دیگری( پای ســرمایه 
در بین است. این جا هم ســرمایه گذاری 
داریم که چند ســالی بیشــتر  نیست که 
پای در دنیای هنر و اندیشــه گذاشــته. 
تفاوت امیدوارکننده اما آن جاست که خبر 
 می رسد »خون شــد« کاری به مباحثی از 
جنس قاتــل اهلی نــدارد. در قاتل اهلی، 
کیمیایی  می خواست نیشتری بزند به یک 
اقتصاد رانتی غیرشفاف با ابزار سرمایه ای 
که خــود از  آن اقتصاد حاصــل آمده بود. 
این بار اما با وادی دیگری ســروکار داریم. 
همین هم هســت  که »خون شد« را برای 
دوســتداران کیمیایی امیدآفرین تر جلوه   

می دهد.
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عکس های داریوش ارجمنــد در خانه اش که با عینک آفتابی جلوی دوربین نشســته، در فضای 
مجازی ترند شــده اســت. او که اخیرا در گفت وگویی گفته در زندان زمان شاه به علی شریعتی 
می گفتند نواب صفــوی و به خود ارجمند هم چاقوکش نواب صفوی، با این گفته ها و نیز انتشــار 
عکسی در اینســتاگرام که در آن با عینک دودی در کنار همسرش در خانه شان نشسته اند، سوژه 

کاربران فضای مجازی شده است.
 من با دیدن این عکس ها تنها چیزی که به ذهنم می رسه، پوشالی بودن زندگی و توخالی بودن افکار 

سلبریتی هاست.
 ارجمند با حرفای اخیرش ثابت می کنه یک کمی از زمان عقبه؛ شاید هم فقط دیر جنبیده!

 منم از این عکسا دارم. خب که چی؟  
 کاری بــه داریوش ارجمند ندارم، نه به خودش و نه به مصاحبــه اش؛ اما اگه همین تیپ رو یکی تو  
هالیوود بزنه، حتی یکی از این روشنفکرای منتقد همیشه در صحنه نه تنها چیزی نمی گه، بلکه حتی از 

خوش تیپی و خوش سلیقگی   دفاع    می کنه!
 الکی نیست این همه شعار و حکایت و روایت که مثل نقل و نبات به زبون طرف میاد و به  نام نویسنده 

بدبخت سریال ثبت می شه...
 کاری به عینک آفتابیش ندارم؛ ولی هر چی سنم می گذره، تعداد آدمایی که زمانی دوستشون داشتم 

و حاال از چشمم افتادن، بیشتر و بیشتر می شه.
 مگه تو خونه ساعت و شلوار و کفش اون جوری می پوشن/ یا مثال دستمال می بندن؟ بابا جان ژست 

گرفته برای عکاسی دیگه! حاال این انتقاد داره؟
 دوست عزیز وقتی بخوان به چیزی یا کسی گیر بدن، میدن! اینا می خوان بکوبنش و اگه عینک هم 

نزده بود، به بهانه دیگری این کار رو می کردن!

 سه شکست پرسپولیس در 6 هفته ابتدایی آن هم مقابل رقبای صدرجدولی، باعث شده که هر روز   
حاشیه ای را این تیم شاهد باشــیم. اخیرا برخی جریان ها با مطرح کردن انتقادات به کریم باقری، او را 
مقصر حاشیه های درون تیمی و نتایج ضعیف معرفی کردند. برخی ها هم نوشتند که تأثیر فنی او در تیم 
کالدرون زیاد نیست. همین اتفاق با واکنش شدید هواداران در شبکه های اجتماعی روبه رو شد و آنها به 

شدیدترین شکل ممکن به حمایت از کریم باقری پرداختند.
 بعد از شکست استقالل در دربی تقریبا تمام پیشکسوتان این تیم و کارشناسان در رسانه های 
نوشتاری، برنامه شــب های فوتبالی و فوتبال برتر اذعان داشتند که مشکل تیم استقالل نداشتن 
یک بزرگتر و رئیس مثل کریم  باقری هست... چند روز بعد به طور هماهنگ به کریم باقری حمله 

شد! زیبا نیست؟
 کریم باقری ستون و بزرگتر پرسپولیس هست. نه خراب میشه و نه میشه خرابش کرد، به یه چیز 

دیگه بند کنید!
 هیچ باشــگاهی تو لیگ برتر یه آدم با قــدرت و تاثیرگذار و بزرگی چــون کریم باقری تو کادر 
فنی اش نداره، جز پرســپولیس! پس طبیعی خواهد بود که االن هجمه هایی علیه آقا کریم ایجاد 

کنن تا به حاشیه ببرنش.
  اول برای سیدجالل حسینی داستان درست کردند. بعد با نام برانکو حاشیه سازی شروع شد که باید 

برگردد و کالدرون برود. تازه ترین جریان منفی علیه پرسپولیس اما حمله به کریم باقری است.
  با کدوم منطق این موضوع رو مطرح کردن که کریم باقری یکی از دالیل ناکامی های پرسپولیسه؟

 سوالی از اونایی که نتایج پرسپولیس رو به کریم باقری ربط دادن. تو این چند سال که تیم قهرمان 
میشد، کجا بودن؟ آقا کریم تو کادرفنی همیشه حضور داشــته و کمک بزرگی به پرسپولیس کرده، 
رنسانس پرسپولیس روزی اتفاق افتاد که برانکو به پشتوانه ابراسطوره ای به نام کریم باقری تمام یاغی ها 
و سازمخالف های تیم رو غربال کرد و تیمی یکدست و بدون باند ساخت که با طاهرخانی ها و همتی ها تا 
فینال آسیا رفت و قهرمان مقتدر ایران شد. قدر باقری های زندگیمون رو بدونیم تا کسی جرأت نکنه به 

سمت مون لگد پرتاب کنه! 

#   کریم_باقری
#داریوش_ارجمند#آفتاب_بدم؟
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در هر اتاقی ، محل های امن را 
مشخص کنید  ) مثالً زیر یک 

میز محکم یا کنار ستون ها یا 
دیوارهای مجاور آنها(. 
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پــروژه  شــهروند| 
سینمایی »مست عشق« 
پــس از معرفی پارســا 
پیروزفر در نقش موالنا و 
شهاب حسینی در نقش 
شمس تبریزی،  نخستین 
بازیگر زن ترکیه ای خود 
را معرفــی کــرد.  هانده 
ارچــل، بازیگــر و مدل 
ترکیه ای، به  عنوان بازیگر 
نقش کیمیا معرفی شده 

است. 
 هانده ارچل فارغ التحصیل لیســانس رشته هنر از دانشگاه 
دولتی در ترکیه اســت. او عالوه بر بازیگری سابقه مجریگری 

هم دارد. ارچل خیلی زود وارد مدلینگ شد.
او نخســتین نقش حرفــه ای خــود را از  ســال 2014 و 
 Çalıkuşu وقتی بیســت ویک ســاله بــود، بــا ســریال
کانــال D ترکیــه تجربــه کــرد و در  ســال 2015 بــا 
بــازی در ســریال دختــران آفتــاب به شــهرت رســید.

 هانــده ارچل همچنین 
مشــهور  چهره هــای  از 
اینســتاگرام است و بیش 
از 7.8 میلیــون نفر فالوور 

دارد.
او با این که در بازیگری 
به جایگاه باالتری رسیده 
اســت اما همچنان تالش 
تکمیلی  تحصیالت  دارد 
خود را در کشــور آمریکا 

طی کند.
»مســت عشــق« بــه 
کارگردانی حســن فتحی به تازگی در استانبول کلید خورده 

است. 
پیشتر نام شــهاب حســینی، پارســا پیروزفر، ابراهیم 
چلیکول و حسام منظور به  عنوان بازیگران این فیلم اعالم 

شده بود.
داستان فیلم »مســت عشــق« همزمان با دوران زندگی 

موالنا و شمس تبریزی اتفاق می افتد.

شــهروند| تداخــل برنامه ها در 
فوتبال ایران مســأله عجیبی نیست؛ 
بارها دیده ایم بــه دلیل عدم مدیریت 
و تعامل درســت، مربیــان خارجی و 
داخلی شاغل در فوتبال با هم اختالف 
پیدا کردند و کارشــان بــه درگیری 
لفظی و رســانه ای نیز کشــیده شده 
اســت. حاال امــا این مســأله ممکن 
اســت بــرای ســرمربیان تیم ملــی 

بزرگســاالن و تیم ملی امید اتفاق بیفتد. ماجرا از این قرار است 
که تیم امید و بزرگســاالن چند بازیکن مشــترک دارند که با 
نظر حمید اســتیلی و مارک ویلموتس به اردوهــا فرا خوانده 
می شــوند. بازیکنانی که هردو مربی به آنها نیاز دارند و با توجه 
به همزمانی برنامه ها و اردوهای هردو تیــم می تواند در آینده 
مشکل ســاز شــود. در این باره روز گذشــته مارک ویلموتس، 
سرمربی تیم ملی بزرگساالن امید نورافکن که بازوبند کاپیتانی 
تیم امید را بر دســت می بندد، بــه اردوی تیمش برای دیدار با 
کامبــوج و بحرین دعوت کرد. این درحالی اســت که نورافکن 
در اردوی تیم ملی امید حضور داشت و مجبور شد با ترک هتل 

محل اقامت امیدها به اردوی تیم ملی 
بزرگســاالن برود. اتفاقــی که گفته 
می شــود دلخوری حمید استیلی را 
در پی داشته است. به غیر از نورافکن 
اما چند بازیکن دیگر هم هســتند که 
هم تیــم امید و هم تیم بزرگســاالن 
به آنها در آینده نیاز پیــدا می کنند؛ 
به عنوان نمونه یونــس دلفی و اللهیار 
صیادمنش دو لژیونر فوتبال ایران که 
به ترتیب در شــارلروای بلژیک و فنرباغچه ترکیه حضور دارند 
نیز ممکن است در آینده شرایطی شبیه به نورافکن پیدا کنند. 
ویلموتس در اردوهای قبلی نشــان داد که به سبک بازی دلفی 
و صیادمنش عالقه مند است و از ســوی دیگر آنها جزو نفرات 
کلیدی تیم تحت هدایت اســتیلی هســتند. با این شرایط به 
نظر می رسد مسئوالن فدراســیون فوتبال باید با مدیریت این 
موضوع جلوی ایجاد دغدغه جدید در فوتبال ایران را بگیرند تا 
همچون دوران حضور کارلوس کی روش در ایران شاهد اتفاقات 
عجیــب و مصاحبه های تنــد مربیان علیه یکدیگر در ســطح 

فوتبال ملی نباشیم.

بعد از پارسا پیروزفر و شهاب حسینی :
بازیگر زن ترک در فیلم حسن فتحی

بازیکنان مشترک در تیم های امید و بزرگساالن دردسرساز می شوند؟
الجلوی اختالف ویلموتس و استیلی را بگیرید

نج
ج

اتفاق


