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پیوند برادرانه 
سپاهان و تراکتور

بعد از درگیری های رسانه ای 
مدیران دو باشگاه تراکتورسازی 
و ســپاهان درباره انتقال احسان 
حاج صفی حاال این دو باشــگاه 
طرفدار شهرســتانی با انتشــار 
بیانیه هایی به اتحاد هواداران این 
تیم ها و پیوند برادرانه میان آنها 

پرداختند.

شهرام مکری در 
جشنواره فیلم های  

»عجیب«
بیســت و چهارمین جشنواره 
فیلم  »عجیب« با نمایش فیلم های 
الرنــس فون تریــه و اریک پاپ 
برگزار می شــود. برنامه فوکوس 
بر ســینمای شــهرام مکری با 
نمایش دو فیلم »ماهی وگربه« و 
»هجوم« با حضور این کارگردان 

در این جشنواره برپا خواهد شد.

باالخره پرداخت 
طلب علی دایی

گرشاســبی  حمیدرضــا 
مدیرعامل پرســپولیس درباره 
طلب دایی گفت: »خوشبختانه 
مشکلی درباره پرونده علی دایی 
نیســت. پرونده بیش از 180نفر 
از طلبکاران خارجی را بســتیم. 
از لیستی هم که تا شنبه فرصت 
داریم مشکل را حل کنیم، 3نفر 
باقی ماندند که ایــن 3نفر دایی، 
همامی و آرام طبع هســتند که 
ان شاءاهلل تا شنبه این مشکل حل 

خواهد شد.«

آثاری از براهنی، 
رویایی و صالح عال 

در انتظار
کتاب گزیده  شــعرهای رضا 
براهنی، عاشقانه های یداهلل رویایی 
و داســتانی از محمد صالح عال در 
انتظار دریافت مجوز نشر هستند. 
مجیــد ضرغامی مدیرمســئول 
انتشارات سرزمین اهورایی با ابراز 
ناراحتی از برطرف نشدن مشکالت 
ممیزی برای بعضی از آثار گفت:   
متاســفانه علیرغم قول هایی که 
داده شد، بعد از گذشت چند سال 
هنوز کتاب گزیده شعرها و نظرات 
ادبی رضا براهنی در ارشــاد مانده 
است و عمال پاســخ روشنی برای 
دریافت مجوز چــاپ این کتاب 

دریافت نکرده ایم. 

 

پس از برکناری سیروس پورموسوی از سرمربیگری تیم فوالد، گزینه های مختلفی برای جانشینی او 
مطرح شد که جدی ترین آنها حسین فرکی است. این مربی که با فوالد قهرمان لیگ برتر هم شده است، 
بعد از حدود دو سال استراحت می تواند به فوتبال برگردد و بار دیگر با فوالد خاطرات خوب گذشته را تکرار 
کند. با اینکه مسئوالن فوالد خوزستان اعالم کرده اند هنوز با هیچ گزینه ای مذاکره ای نداشته اند و ایلی 
استان رومانیایی فعال به صورت موقت کار را در این تیم انجام می دهد، اما احتماال طی روزهای آینده فرکی 

رسما جایگزین پورموسوی می شود و آقای باشخصیت به فوتبال برمی گردد.

آقای باشخصیت 
در آستانه 

بازگشت به فوتبال

عکس نوشت تیتربازی
  رأی عجیب دادگاه درباره شکایت شجریان

کار صداوسیما را سخت کرد

شهرام ناظری، شاکی جدید صداوسیما 

شهروند| شکایت محمدرضــا شــجریان از 
صداوسیما کم بود، حاال قرار است شهرام ناظری 
هم به صف شاکیان آن اضافه شود. او در واکنش 
به پاســخ عجیب دادگاه به شکایت محمدرضا 
شــجریان این موضوع را مطرح کرد: »اگر کسی 
باشد که کارهای شکایت قانونی مرا از صداوسیما 
پیگیری کند، با کمال میل، از همین لحظه حاضر 
به انجام شکایت هستم.« دادگاه کارکنان دولت 
ســرانجام چند روز قبل حکم قطعی شــکایت 
محمدرضا شــجریان از صداوسیما بابت پخش 
بدون اجــازه »ربنا« داد و شــکایت را رد کرد. در 
حکم دادگاه به این اشاره شده بود که انتشار این 
آثار در رسانه ملی موجب شهرت شجریان شده 
و به زیان او نبوده اســت! حرفــی که حاال باعث 
ناراحتی و حتی عصبانیت شــهرام ناظری شده 
است. او در واکنش به این حکم حرف های جالبی 
دارد: »صداوسیما شاید بتواند افرادی بی مایه را 
َعلَم کند ولی یک هنرمند سطح باال نیازی به این 
چیزها ندارد و می تواند با یک نوار یا یک سی دی 
کارش را بکند. صداوسیما همیشه این اجحاف 
را در حق هنرمندان انجــام داده و این زورگویی 
و رفتار غیرعادالنه را نسبت به همه داشته است. 
االن 4۰ ســال اســت که آثار مرا پخش می کند 
و هیچ حــق و حقوقی به من نداده اســت، هیچ 
قراردادی نبسته است و هیچ اجازه ای هم نگرفته 
است. شهِر زور چگونه است؟! این جا هم زورگیری 
است و غیر از این هم انتظاری نمی رود؛ یعنی اگر 
بخواهند نگاهی صحیح، قانونمند و عادالنه داشته 
باشند، باعث تعجب است.« بنابراین اگر تا همین 
حاال محمدرضا شجریان شاکی صداوسیما بود، از 
این به بعد ناظری هم به جمع شاکیان اضافه شده 
است: »من هم جزو شاکیان از صداوسیما هستم 
و اگرچه هنوز این شــکایت را به صورت رسمی 
ثبت نکرده ام اما همواره آمادگی  شکایت را بابت 
این همه اجحاف و این همه استفاده های مربوط و 
مخصوصا نامربوط که از آثارم کرده است، آن هم 
بدون اجازه من که هم از نظر حیثیتی، هم معنوی 
و هم مادی متضررم کرده اند را داشته ام. شکایت 

ما به کجا می رسد؟!«
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انتشــار شــایعه احتمال بازگشــت رامین رضاییان و مهدی طارمی به پرسپولیس جنجال و 
سروصدای زیادی را به راه انداخته است. گفته می شود هر دو بازیکن عالقه زیادی دارند تا به این 
تیم بازگردند و جالب اینجاست که برانکو ایوانکوویچ با بازگشت هر دو نفر مخالفتی جدی داشته 
است. درباره رضاییان که خبر خیلی جدی تر منتشــر و حتی گفته شد چندنفر از پیشکسوتان 
پرســپولیس هم برای راضی کردن برانکو با او صحبت کرده اند. البته بازگشــت این دو بازیکن 
به ویژه رضاییان مخالفان و موافقان زیادی دارد و اکثر هواداران پرســپولیس که به سرمربی تیم 
اعتماد کامل دارند،  هشــتگ معروف و قدیمی هرچی برانکو بگه رو دوباره در فضای مجازی در 
واکنش بــه این اتفاقات داغ کرده اند و تأکید دارند برایشــان تصمیم برانکــو  مهمتر از هر چیز 

دیگری است.
 

در آستانه فرارسیدن ماه محرم تمام ایران آماده برگزاری مراسم سوگواری برای سید و ساالر شهیدان 
امام حسین )ع( است. به همین ترتیب  در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هم  مطالب مختلفی 
در همین زمینه منتشر می شــود و در فاصله دو روز به شروع ایام عزاداری هشتگ بوی محرم داغ شده 
است. البته یکی دیگر از هشتگ های داغ شــده مرتبط با این ایام هم منبرهای محرم است که کاربران 
نقطه نظرات خود را درباره آن منتشر می کنند. یکی از بهترین توییت های منتشرشده در این رابطه هم 

این بود: منبرهای محرم باید مردم را از شور حسینی به شعور حسینی برساند.
 

پیــروزی  ســالگرد  در 
صفــر  بــر   ۶ تاریخــی 
پرســپولیس برابر استقالل 
 ۱۳5۲ شــهریور   ۱۶ در 
هــواداران ایــن تیــم در 
اجتماعــی  شــبکه های 
حســابی بــرای تیــم خود 
سنگ تمام گذاشتند و برای 
اســتقاللی ها بــا داغ کردن 
هشــتگ عدد ۶ و ۶تایی ها 
و روز هوادار کری خواندند. 
البتــه همین اتفــاق باعث 
درگیــری شــدید لفظــی 
بین ســرخابی ها در فضای 
مجازی شد. نکته قابل تأمل 
اینجاســت که جشن بزرگ 

روز هوادار هم امروز به همت کانون هواداران باشــگاه قرار است برگزار شود. به هرصورت هرچه 
که بود، همان طور که اشاره شد، دیروز روز پرسپولیسی ها بود. 

 
تظاهرات گســترده مردم بصره در اعتراض به بحران آب و شــرایط اقتصادی و رفاهی بازتاب 
قابل توجهی در رسانه های جهان به ویژه ایران داشت و همین اتفاق باعث شد که ایرانی ها هم در 
فضای مجازی به شکلی ویژه هشتگ مربوط به اتفاقات این تظاهرات پرسروصدا را دنبال کنند. 

#  بصره

# 6_تایی _ها
#بوی_محرم_منبرهای_محرم 

#  هرچی_برانکو_بگه

 

شــهروند| تهمینه میالنی هم به صف 
نقاش ها پیوســت، البته با حرف و حدیث. 
عصر دیروز نخستین نمایشگاه نقاشی او با 
عنوان »فیلم هایی که نساخته ام« در گالری 
ایوان افتتاح شد، اما قبل از افتتاح نمایشگاه، 
انتقــادات هنرمندان هنرهای تجســمی 
شروع شد و حتی هشتگ »گالری جای شما 
نیست« هم برای او به راه افتاد. افشین پرورش 
دیروز در استوری اینستاگرام خود نوشت: 
»برگزاری این نمایشگاه یک شوخی و صد 
البته توهینی تمام عیار به هنرمندان تجسمی 

است.« علی بهرامی، نقاش و طراح دیگری است که در واکنش به این 
نمایشگاه نوشت: »من به عنوان عضو کوچک جامعه نقاشی، نه به عنوان 
صاحب نظر بلکه به عنوان یک مخاطب از خبر نمایشگاه نقاشی تهمینه 
میالنی شوکه نشدم و بلکه مثل نمایشگاهی که به واسطه معروفیت پا 
در هر گلیمی دراز کرده اند عصبانی هستم. مقصر ماییم که برای چنین 
اتفاقاتی هیچ واکنشی نداشته ایم؛ مقصر ماییم که خانم میالنی رمان 
می نویسد، عکاسی می کند، فیلم می ســازد، نقاشی می کند، معمار 
می شود و... اینکه توانایی خرید لوازم نقاشــی دارید! اینکه از قوطی 

رنگ ها و فرک قلم موها خوشتان می آید، اینکه 
پول خرید بوم و قاب گرفتن همه کارهایتان را 
دارید، اینکه با یک تماس می توانید شما زمان 
نمایشگاه را مشخص کنید نه گالری، اینکه 
همه آثارتان به فروش می رسد، دلیلی برای 
پذیرش شما و برچسب نقاشی برای تولیدات 
شــما نمی شــود. با این کار راه برای حضور 
نقاشانی که به شخصه می شناسم و به دلیل 
نبود ارتباط و نبود توان مالی با وجود داشتن 
آثاری ارزشمند که از نزدیک شاهد آن بودم، 
با مشکالتی روبه رو هستند، دشوارتر می شود. 
اگر برای هنر و جامعه هنری ایران ارزش قایلید، می توانم لیســتی از 
افرادی که شــما برای نمایش آثارتان نیاز دارید را خدمت تان ارسال 
کنم. در مصاحبه ای اعالم کردید نقاشی های من قصه گو هستند، نه 
آبستره و ترکیب بندی. همین یک جمله برای شرح مفصل این زخم 
کافی اســت.« همه اینها در حالی است که در سال های گذشته بارها 
هنرمندان سینمایی مثل نیکی کریمی، بهنوش بختیاری یا رامین 
ناصر نصیر به سراغ رشته های دیگری از هنر یا ادبیات رفته اند و مثل 

همین بار با واکنش تندی روبه رو شده اند.

نمایشگاه »فیلم هایی که نساخته ام« افتتاح شد  و بالفاصله واکنش هایی برانگیخت
گالری جای تهمینه میالنی نیست! ال
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شهروند| در سال های اخیر همواره بحث های 
زیادی بر ســر ســربازی رفتن ورزشــکاران و 
چگونگی معافیت آنها مطرح شده اما از چند  سال 
قبل با تصویب یک قانون روشن، نحوه معافیت 
قهرمانان بعد از کســب مــدال در رقابت های 
مختلف مشخص شده است. نفرات اول تا سوم 
بازی های المپیک، قهرمانان اول و دوم مسابقات 
قهرمانی جهان و نفرات اول بازی های آسیایی 
در رشــته های ورزشــی تحت پوشش کمیته 
بین المللی المپیک، همچنین مقام آوران اول 
تا سوم جام جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال 

می توانند از این معافیت بهره مند شوند. حاال بر اساس این قانون می توانیم 
تعداد نفراتی که با قهرمانی در بازی های آسیایی از سربازی معاف شده اند 
را استخراج کنیم. درمجموع 280 ورزشکار مرد راهی اندونزی شدند که با 
بررسی دقیق می توان دریافت فقط 10 ورزشکار توانسته اند از این قابلیت 
معافیت با قهرمانی استفاده کنند. استفاده کوالکوویچ از جوان ها در ترکیب 
تیم ملی والیبال شانس بزرگی برای آنها بود که در سن پیشرفت قرار داشته 
و نیاز به کارت معافیت داشتند.  محمدجواد معنوی نژاد، امیرحسین توخته، 
محمدرضا حضرت پور، مرتضی شریفی و صابر کاظمی 5 بازیکنی بودند 

که با قهرمانی در بازی های آســیایی می توانند 
برای معافیت اقدام کنند. ابوالفضل مقصودلو، 
تنها عضو تیم طالیی کبدی بود که مشــمول 
سربازی بود. میر هاشم حسینی و سعید رجبی 
2طالیی تیم ملی تکواندو بودند که هر 2 نفر با 
وجود مشمولیت حاال می توانند کارت معافیت 
بگیرند. در میان کشتی گیران فقط محمدعلی 
گرایی مشــمول بود و 4 طالیــی دیگر قبال یا 
خدمت ســربازی رفته بودند یــا مثل علیرضا 
کریمی کارت معافیت داشتند. عرفان آهنگریان 
یکی از 2 طالیی ووشــو در بازی های آسیایی 
2018 حاال می تواند با خیال راحت برای دریافت کارت معافیت خود اقدام 
کند. شاید حسرت بزرگ برای تیم های بسکتبال و فوتبال باقی مانده باشد 
که چند تن از بازیکنان آنها می توانستند با قهرمانی در بازی های آسیایی از 
خدمت سربازی معاف شوند؛ البته این تعداد در رشته بسکتبال که صاحب 
مدال نقره شدند، کمتر است و در میان فوتبالیست ها با توجه به شرایط سنی 
بیشتر دیده می شــد. با توجه به اینکه قهرمانی در جام ملت های آسیا نیز 
شامل این قانون نمی شــود، بازی های آسیایی تنها شانس برای معافیت 

فوتبالیست ها به شمار می رود که دست امیدها از آن کوتاه ماند.

معرفی 10 ورزشکاری که طالی آسیا دو  سال به جلو هل شان داد
چه کسانی در اندونزی کارت معافیت گرفتند؟

 چشم انداز استثنایی
ورزشگاه مونتری در مکزیک

پســت 
فرهاد  اینستاگرامی 
مجیدی در واکنش 
به شــایعات و اخبار 
دربــاره  مختلــف 
حضــورش در کادر 
فنی این تیم جنجال 
استقالل  در  بزرگی 
آورده  وجــود  بــه 
است. او گفته اخبار 
درباره حضورش در 
کادرفنی اســتقالل 
دروغ است و برخی 
دسیسه کرده اند تا به 

خودش ضربه بزنند.

 کنسرت »نوبت عاشقی« گروه »وصل یار« به سرپرستی و آهنگسازی »ابراهیم 
اثباتی« روز چهارشــنبه در پردیس باغ کتاب برگزار شــد. پری صابری بازیگر 

قدیمی و فرزندانش در این کنسرت حضور داشتند.

نیوشــا ضیغمی بــا چهره 
متفاوت در فیلم ســینمایی 
کارگردانی  به  »هشــتگ« 
رحیــم بهبودی فر در نقش 

یک پیرمرد حضور دارد.
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