هشتگ روز

#تهمینه_میالنی#سانسور

#برانکو#شکایت#فیفا

تهمینهمیالنیکههرچندوقتیکباردچارحاشیهمیشود،
اینبار بهدلیل انتشار تصویری از سیلزدگان با واکنشهای
تندیمواجهشدهاست.
تصویری کــه تهمینه میالنی منتشــر کرده ،تعــدادی از
ســیلزدگان را با لباسهای گِلی در حالتی خندان نشــان
میدهد .تصویری زیبــا که البته عــدهای از کاربران فضای
مجازی گفتهاند که میالنی در ایــن تصویر یکی از نیروهای
مردمی (بسیجی) را حذف کرده است .یکی از معترضان جواد
موگویی،عکاساینتصویراست.
با اینکه این تصویر درنهایت از صفحه تهمینه میالنی حذف
شد ،اما چون تهمینه میالنی در توضیح این عکس جنجالی
نوشــته بود که «خانم گالب آدینه در صفحهاش نوشــت:
کارشان از گریه گذشــته ،از آن میخندند» عدهای چنین
عنوان کردهاند که میالنی منبع عکس را صفحه گالب آدینه اعالم کرده اســت .گالب آدینه هم در پاسخ
اعتراضات به حذف چهره بســیجی گفته که «هر کس چه کافر و چه مسلمان و چه هر کس دیگری که با
از خود گذشتگی یاریرســان مردم دردمند باشد ،قابل احترام و ستایش است .من این تصویر را به همین
شکل در صفحات مجازی دیدم و استفاده کردم ولی بعد به شک افتادم که نکند این خانمها راضی نباشند
عکسشانهمهجامنتشرشود،بنابراینپستراحذفکردم».
بههرحال،تهمینهمیالنیباانتشاراینعکس،حتیباذکرمنبعیکباردیگردرفضایمجازیسوژهانتقادات
زیادی شده است .یکی از منتقدان شناختهشده او اکبر نبوی است که در توییتر نوشته« :خانم میالنی! بنده
و شما هر دو عضو خانواده سینما هستیم با اختالفات ریز و درشت .شما حق دارید با نظام مستقر در ایران،
مخالفتایدئولوژیکداشتهباشید،اماآزادگیحک ممیکندبهکسیکهبهیاریمردمرفته،احترامبگذاریدو
تصویرشراحذفایدئولوژیکنکنید».

در یکــی ،دو روز اخیــر
خبری مبنی بر شــکایت
برانکــو از پرســپولیس به
فیفا به خاطر عدم دریافت
مطالباتش از این باشــگاه
منتشــر شد و شــایعهای
هم مبنی بر ارسال نامهای
تهدیدآمیز از سوی فیفا به
باشگاه پرســپولیس برای
تاکیــد روی پرداخت این
بدهیها به وجود آمد .با اینکه مدیرعامل پرسپولیس خیلی زود این خبر را تکذیب کرد ،اما پرداخت نشدن
مطالبات برانکو و ناراحتی او از این ماجرا واکنشهای زیادی در فضای مجازی داشت .به گفته عرب ،برانکو
فقطدونامهبهباشگاهپرسپولیسبرایدریافتمطالباتخودفرستادهاست.البتهگفتهمیشوداگرنامههای
او نتیجهای در پی نداشته باشد ،سرمربی کروات پرســپولیس قصد دارد به فیفا هم نامه بزند! آنطور که
مشخص است پرسپولیسیها مدت زیادی است که نتوانستند به خاطر مشکالت مالی و البته تحریمهای
بانکیمطالباتبرانکوراپرداختکنند.اینموضوعباتوجهبهنتایجخوبیکهاینمربیکرواتگرفته،باانتقاد
هوادارانپرسپولیسهمراهشدهاست.
برخیازتوییتهاییکهدرفضایمجازیازسویکاربراندراینرابطهمنتشرشدهرادرادامهمیخوانید.
نامهفیفابهباشگاهپرسپولیسرسید:چرادوسالاستحقوقمربیایکهقهرمانتانمیکندنمیدهید؟فیفاجاننمیدانییکنقشهسهجانبهبینوزارت،پیشکسوتانوعدهایازداخلباشگاهدرجریاناستکه
آنقدرحقوقبرانکوراندهندتاخستهشودوبرود.اگرمستقیمنمیگویندبروازترسمحبوبیتشاست.
 برانکو دیگه باید چکار میکرد؟ دوتا قهرمانی لیگ یه نایبقهرمانی دوتا سوپرجام صعود به فینال آسیابرایاولینبارایناهمهکافینیست؟انصافههمچینمربیدوسالحقوقنگیره؟
نامه فیفا به باشگاه تکذیب شــده ،برانکو نامهای به فیفا بابت بدهیاش ارســال نکرده .قراره تا پنجماردیبهشتماهبخشیازطلببرانکوجانپرداختبشه.امیدوارممشکلمالیباشگاهبارئیسبرطرفبشه.
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تیتربازی

عکس نوشت

سعید آقاخانی  به دنبال  100قسمت
دیگر برای نون.خ
شهروند| ســعید آقاخانی ظاهــرا قصد دارد
ســریال نون .خ را برای فصلهای بعدی بسازد.
او دیروز در گفتوگو باایلنا اعالم کرده اســت که
ظرفیت 100قسمت دیگر برای این سریال وجود
دارد .آقاخانی دربــاره اینکه چرا پایانباز را برای
این ســریال انتخاب کرده است ،گفت« :ما برای
اینکه پایان خوبی را برای سریال انتخاب کنیم
بهاین صورت عمل کردیم ،ولــی پایان قصه باز
بوده و ظرفیت  ۱۰۰قســمت دیگر هم برای این
مجموعه وجوددارد ».بعد از پخش سریال نون.خ
این شائبه به وجود آمد که سریال نون.خ از لحاظ
فرمی به مجموعه پایتختشــباهت دارد ،اما او
معتقد است که شاید به این خاطر که لهجه در کار
استفاده شده این تصور به وجود آمدهاست« :در
کل این دو مجموعه هیچ ارتباطی به هم ندارند».
این نخستین باری بود که آقاخانی در سریالی که
خود آن را کارگردانی کرده بود ،حضور داشــت؛
موضوعی که خود درباره آن توصیح داد« :حرفه
بازیگریبهاینصورتنیستکهخودتانطراحی
کنید و برای بازی تصمیم بگیرید .اگر کار خوبی
به من پیشنهاد شــود ،قطعادر آثار کارگردانان
دیگر تلویزیون هم بازی خواهــم کرد ولی اگر با
پیشنهاد خوبی مواجه نباشــم ،نمیپذیرم ».او
البته در گذشته بیشتر در نقشهای کمدی دیده
میشد ،اما چند سالی است که نقشهای درام را
هم برعهدهگرفته است .با وجود این میگوید که
هیچ ترجیحی برای نقشهای کمدی و درام قایل
نیست« :اگرنقشخوبیبهمنپیشنهادشود،ژانر
آن برایم تفاوتی نمیکند .خیلی از دوستان به من
میگفتند حال که درسینما کار میکنی ،نباید
به تلویزیون برگردی ،ولی به واقع برای من خیلی
مهم نبود .مهم این بود که ایننقش را دوســت
داشتم و فکر میکردم که میتوانم با آن مردم را
سرگرمکنم».اوکهکردستانرابهعنوانلوکیشن
نون.خ ،آخرین ســریال تلویزیونی خود انتخاب
کردهبودمعتقداستکهتهراننهتنهابافتزبیایی
نداردبلکه حتی از لحاظ قصه به تکرار رســیده
است .او میگوید کردستان عالوه بر بکر بودن از
جذابیتهای دیگریهم برخوردار اســت« :کار
کردن با آدمهای ســاده آنجا فضاسازی بهتری
را برای ما فراهم میکر د .از ابتدا بهنشــان دادن
جاذبههای اقلیمی و گردشــگری نقاط مختلف
فکر کردم و برایم از اهمیت
ا یــر ا ن
خاصی برخورداربوده
است .چراکه احساس
میکنم همــه چیز
تهران لو رفته و دیگر
خیلی بافت
ز یبا یــی
ندار د.»

دریچه

بازی مرگ و زندگی پرسپولیس در دوبی

پرسپولیسیها یک بازی خانگی به شمار
میرود؛ اگرچه شاگردان برانکو شاید نهایتا
بتوانند یکدهم تماشاگرانی که در تهران
از آنها حمایت میکردنــد را در دوبی کنار
خود ببینند .پرسپولیس راهی جز شکست
تیم عربستانی ندارد و نمیتواند خیلی روی
بازیهایخانگیخودحساببازکند،چون
فقط یک دیدار از چهار بازی آینده شاگردان
برانکو مقابل السد در ورزشگاه آزادی برگزار
میشود .سرخپوشان در صورت برد شرایط خوبی در جدول گروه Dپیدا
میکنند،تساویآنهاراامیدوارنگهمیدارد،اماباختپرسپولیسمیتواند
امیدهای آنها را به حداقل برساند .برانکو و شاگردانش هم قطعا از اهمیت
باالی این بازی جدا از بحث حیثیتی بودن رویارویی نمایندگان ایران و
عربستان آگاه هستند و احتماال با تمام قوا و البته کمی محتاط وارد زمین
میشوند .بدونشک عمر السوما ،مهاجم سوریهای االهلی ستاره اصلی
این تیم به شمار میرود که قبال سابقه گلزنی به پرسپولیس را هم داشته
است.مهمترینرویاروییدوتیمدرسالهایاخیربهیکچهارمنهاییدو
فصل قبل برمیگردد که شاگردان برانکو با حذف االهلی به نیمهنهایی
رسیدند.

جنجال

سرخپوشان ساعت  20امشب به مصاف االهلی میروند
شهروند| با اینکه پرسپولیس در لیگ
برتر با شکســت دادن اســتقالل و پیکان
صدرنشینیخودراتثبیتکردهودراندیشه
ثبتسومینقهرمانیمتوالیاست،درلیگ
قهرمانانشرایطجالبیندارد.تیمبرانکوکه
در قامت فینالیست فصل گذشته آسیا وارد
این فصل لیگ قهرمانان شــده ،از دو بازی
نخست خود مقابل السد و پاختاکور فقط
یک امتیاز کسب کرده و حاال در رویارویی
با حریف عربستانی فقط به کسب سه امتیاز فکر میکند .سرخپوشان
امشب از ساعت  20در دوبی به مصاف االهلی عربستان میروند .برانکو
به جز امید عالیشــاه که به دالیل انضباطی از لیست پرسپولیس خط
خورد ،سایر شــاگردانش را در ســامت کامل در اختیار دارد و امیدوار
است بعد از یک فصل رویایی در لیگ قهرمانان ،این بار اسیر ناکامی در
همان دور گروهی نشود .در این گروه پاختاکور که در بازی نخست یک
امتیاز از پرســپولیس در آزادی گرفت ،با چهار امتیاز صدرنشین است،
الســد و االهلی با ســه امتیاز در رده دوم قرار دارند و پرسپولیس با یک
امتیاز فعال قعرنشین است .این بازی که به خاطر برخی سیاسیکاریها
مثل چندســال اخیر در زمین بیطرف برگزار میشود ،روی کاغذ برای

حاشیه

به دنبال انتخاب علیرضا کریمی بهعنوان نماینده وزن 92کیلوگرم ایران در رقابتهای کشــتی آزاد
قهرمانی آســیا که اعتراض محمدجواد ابراهیمی و مسئوالن کشــتی مازندران را به دنبال داشت ،این
کشتیگیر ب ه دنبال جلب رضایت و اخذ تابعیت کشور دیگری اســت .مجتبی ابراهیمی مربی و برادر
ابراهیمی در اینباره گفته است« :وقتی در ایران کسی او را نمیبیند و به راحتی حقش ضایع میشود،
ماندنوجنگیدنفایدهایندارد.ازفدراسیونکشتیمیخواهیمنسبتبهصدوررضایتنامهمحمدجواد
برای اینکه بتواند برای کشور دیگری کشتی بگیرد ،اقدام کند .چند کشور ازجمله جمهوری آذربایجان،
ارمنستانوآلمانبهاوپیشنهاددادهاند».

ستاره خطخورده
کشتی به دنبال
تابعیت جدید

تحقیقات نشان میدهد که
خستگی راننده یکی از عوامل
مؤثر در بیش از  ۲۰درصد
تصادفات جادهای و بیش از
یک چهارم تصادفات کشنده و
جدی است.

روایت داغ

آیدیــن آغداشــلو با
انتشار تصویری از خود
و جمشید مشایخی در
اینستاگرام ،در سوگ او
نوشت« :دوام رفاقتمان
با جمشید مشایخی به
ســالهای دراز رسید و
حاالکهرفته،پشتمخالی
مانده اســت .هرکدام
که میرونــد ،خالیتر و
بیپناهتر میمانیم و حلقه رذالت اطرافمان تنگتر میشود و چون دیر یا
زود ما هم میرویم .حلقه رذالت هم ماندگار نمیشود .مانند انگلی که با
مرگمیزبانش،اوهممیمیرد.جمشیدمشایخیآقایبهتماممعنابود،اما
دلشکستهبودودلشکستهماندکهشأنجایگاهشبجانیامدوشایدهم
حقبااوبود.وقتیقرارشدنقشکمالالملکرابازیکند،علیحاتمیازمن
خواستنقاشانهقلمو در دستگرفتن را یادش بدهم ،اما وقتیشروع کرد،
دیدمخودشنقاشتماموکمالاست!وبهخودشگفتم».

هدیهتهرانی
بههمراهآپاندیس
دراسپانیا

هجدهمینجشنوارهبینالمللی
فیلــم «»Imagineindia
فهرســت هیأت داوران بخش
مســابقه خود را درحالی اعالم
کرد کــه نام مهــدی رحمانی،
فیلمساز ایرانی در کنار داورانی
از کشــورهای اسپانیا ،لهستان،
ایران ،روســیه ،هند و قزاقستان
دیــده میشــود .همچنیــن
فیلمهای ســینمایی «روزهای
نارنجی» ساخته آرش الهوتی با
بازی هدیه تهرانی و علی مصفا
و «آپاندیس» ســاخته حسین
نمازی به نمایندگی از سینمای
ایران در بخش مسابقه فیلمهای
بلنداینجشنوارهحضوردارند.

افشاگریدرباره
مرگبهرامشفیع!

پسر مرحوم شفیع اعالم کرد که
پدرش بهدلیل اشتباه پزشکی از
دنیا رفته است .امیر اقبال شفیع،
پســر مجری و گزارشگر مطرح
فوتبال ایران کهسال  97از دنیا
رفت ،گفته اســت« :سه پزشک
اشتباه کردند .تشخیص آنها این
بود که پدرم سرما خورده است .به
دلیلمشکلپنجسالهقلبپدرم،
سادهترین کار این بود که یک نوار
قلبی بگیرند ولی حتی این کار را
نکردند».

باشگاه نفت آبادان در تعطیالت نوروز ورزشگاه تختی شهر آبادان
را که میزبان هیچ مسابقهای نبود ،میزبان هواداران کرد .بسیاری از
هوادارانومسافرانیکهدرتعطیالتنوروزدرآبادانحضورداشتند،
ازقسمتهایمختلفاینورزشگاهدیدنکردند.

گریــم جدیــد لعیــا زنگنه
برای نقش حلیمه در ســریال
«برادرجــان» بــه کارگردانی
محمدرضا آهنج ،نویســندگی
سعید نعمتاهلل و تهیهکنندگی
محمدرضاشفیعی.

جوادعزتیوستاره
پسیانیدردوزیست

با آغاز پیشتولید فیلم سینمایی
«دوزیست» به کارگردانی برزو
نیکنژاد ،جواد عزتی و ســتاره
پســیانی بهعنوان نخســتین
بازیگران به این پروژه پیوستند.
«دوزیست» یک فیلم اجتماعی
به تهیهکنندگی ســعید خانی
اســت و گفته میشــود یکی از
پربازیگرترین فیلمهای امسال
ســینمای ایران است .این فیلم
دومین همکاری سعید خانی و
برزونیکنژادبهعنوانتهیهکننده
و کارگردان بعــد از فیلم «لونه
زنبور»است.

حشمت مهاجرانی ،سرمربی ســابق تیمملی فوتبال ایران روز
گذشتهدراردویتیمفوتبالذوبآهنحضورپیداکردوباکادرفنیو
بازیکناناینتیمدیدارکردوبهصحبتپرداخت.

دردسرهای مهران مدیری برای شبکه نسیم

مجری دورهمی سکوت کرد ،نویسنده دفاع!
شــهروند| ماجراهــای دورهمی
مهران مدیری ،شبکه نســیم و توبیخ
و تذکرهــا همچنــان ادامــه دارد .در
شــرایطی که حاال مدیر شــبکه نسیم
از ســوی رئیس ســازمان صداوسیما
توبیخ شده اســت ،نویسنده پالتوهای
«دورهمــی» هم نســبت بــه حرف و
حدیثها در اینباره واکنش نشان داده
اســت .در روزهای گذشته البته برنامه
دورهمی تذکر گرفته بود اما بعد از صحبتهای وزیر کشــور که
خواســتار برخورد جدیتری با این برنامه شــده بود ،دیروز علی
عسگری ،رئیس سازمان صداوســیما در نامهای به معاون سیما
نســبت به پخش ویژهبرنامه «دورهمــی» در  ۱۳فروردین ابراز
تأسف کرد و نوشت« :عالوه بر توبیخ مدیر شبکه نسیم ،باید سایر
مســئوالن شــبکه که در این موضوع قصور و کوتاهی داشتهاند،
برای برخــورد قانونی الزم بــه هیأت تخلفات ســازمان معرفی
شوند .همواره برنامههای پرمخاطب سیما همچون «دورهمی»
در مســیر امیدآفرینی و نشاط و آگاهیبخشــی به مردم حرکت
کردهاند .مدیران شبکههای مختلف و برنامهسازان باید همچنان

که بارها تأکید شده است ،حریم اخالق
و انصاف را در برنامهها رعایت و همیشه
در مسیر امیدافزایی ،نشاط اجتماعی و
همبستگی ملی حرکت کنند ».اگرچه
مهران مدیری مثل همیشه در برابر این
همه هیاهو سکوت کرده است اما امیر
وفایی ،نویسنده پالتوهای «دورهمی»
دیروز باالخره ســکوت را شکست و در
اینباره توضیحاتی را ارایه داد« :برنامه
انتقادی همین است .یک قســمت از «دورهمی» پخش شده و
انتقاداتی به برنامه وارد شده است .به نظرم باید ظرفیتها افزایش
پیدا کند ،زیرا همه در یک قایق هســتیم و کسی نمیخواهد آن
را سوراخ کند .تالش شــده در فصل جدید «دورهمی» به سمت
مسائل جزییتر برویم و مســائل را به شکل کمدی بیان کنیم».
البته با این شــرایط ادامه ســاخت مجموعه دورهمــی در ابهام
قرار دارد ،آنهم در شــرایطی که تا تابستان از برنامه پرمخاطب
خندوانه خبری نیســت .شــبکه نســیم از چندمــاه قبل برای
نگهداشــتن مخاطبهای خود پای تلویزیــون ،مذاکره با مهران
مدیری برای ساخت مجموعه دورهمی را آغاز کرده بود.

