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آرزوهای 
منصوریان در 

امارات
ذوب آهن امروز از ســاعت 
19:15 در کشــور امــارات 
میهمان تیم النصر عربستان 
در لیگ قهرمانان آسیا است؛ 
منصوریان امیدوار است بعد 
از توقف مقابل الزورا در این 
بازی تیمش به برتری برسد.

جنیفر لوپز دنبال 
ازدواج با ورزشکار 

معروف
جنیفر لوپز خواننده و بازیگر 
مشهور آمریکایی، با انتشار 
عکســی از حلقه ای که در 
دست داشت، از  نامزدی خود 
با الکس رودریگــز بازیکن 
بیسبال  آمریکایی ســابق 
خبر داد . بــه گفته برخی از 
الماس  این  کارشناســان، 
انگشــتر بیش از ۱۵ قیرات 
دارد و ارزش آن نیز حداقل 
یک و حداکثر ۵ میلیون دالر 

برآورد شده است . 
لوپــز و رودریگــز پیش 
از این در مراســم اســکار 
کــرده  شــرکت   ۲۰۱۹
بودند تا این نامزدی قابل 
پیش بینی باشــد .   از  دیگر 
نکاتــی که در مــورد این 
ازدواج می تــوان بــه آن 
اشــاره کرد، این است که 
جنیفر ۴۹ ساله اختالفی 
شــش  ســاله با شــریک 

زندگی جدیدش دارد.

واکنش به 
شایعه تبانی در 

دربی تبریز
بهتــاج، مدیرعامل  ایوب 
تراکتورســازی  باشــگاه 
دربــاره شــایعه تبانی با 
ماشین ســازی در دربــی 
تبریز گفت: »بدون ســند 
فقط حرف می زنند. به نظر 
خودمان بازی بسیار سالم 
بود و هیــچ اتفاق عجیبی 

در آن رخ نداد.«

 

 VAR فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد که در دربی روز 10 فروردین 98 بین استقالل و پرسپولیس از سیستم
استفاده کند. مهدی تاج در پایان مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران اعالم کرد که پیرلوئیجی 
کولینا برای اجرای سیستم کمک داور ویدیویی در این بازی به ایران سفر خواهد کرد. رئیس فدراسیون فوتبال در 
این خصوص گفت:  »امیدوارم در کمیته داوران اتفاقات خوبی بیفتد. اخیرا باشگاه ها دارند از روند داوری آسیب 
می بینند و باید این اشتباهات به حداقل برسد و من امروز دستور کمک داور ویدیویی را صادر کردم و برای دربی 

آقای کولینا می آیند و باالخره برای این کار ما مجوز فیفا را می خواهیم که تا حدی تهیه کردیم.«

کولینا، عید نوروز 
در تهران

عکس نوشت

گلزن  مهاجم  السوما  عمر 
و تاثیرگذار تیــم فوتبال 
االهلی عربســتان با ثبت 
صدمین گل خود با پیراهن 
اقدامی  به  تیم، دست  این 
تاریخی زد و به همین خاطر 
پیراهن ویــژه ای را از این 

باشگاه هدیه گرفت.

اینفلوئنسرها فضای سینما و تئاتر را قبضه کرده اند، این تصویری  
است از جواد خواجوی معروف به آقا جواد یکی از پرمخاطبان فضای 
مجازی که گویا قرار است در نمایش »هوراشیو« به کارگردانی جواد 

موالنیا به روی صحنه برود.

یکی از دست نوشته های حسین هدایتی در دادگاه منتشر شده که 
جمالت جالبی روی آن نوشته شده است:    »بزرگترین گلریزان تاریخ 
ایران آن هم به صورت قرض الحسنه را خواهم گرفت و نقدا تسویه 
حساب می کنم.   5میلیون پرسپولیسی نفری 1000 تومان بدهی من را 

تسویه می کنند. ولی الزم نیست خودم تسویه می کنم.« 

فیلم »آن  دو« بعد از گذشت 10 سال به روی پرده می رود و نکته قابل 
توجه حضور نوید محمدزاده به عنوان بازیگر در این فیلم است.

تیتربازی
تحقق ایده هنر برا ی همه؛

محمد معتمدی کنسرت ۲0 هزار 
تومانی برگزار می کند

محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی از ارایه 
طرح اجرای پروژه »هنر برای همه« به ســازمان 
فرهنگی، هنری شــهرداری تهــران با هدف به 
صحنه رفتن کنسرت ها و آثار نمایشی ارزانقیمت 

در شهر تهران خبر داد.
معتمدی درباره طراح اجرای پروژه »هنر برای 
همه« گفت: »اجرای این طرح از آن جا به ذهنم 
رسید که طی سال های اخیر همیشه شاهد این 
موضوع بوده ام که بخش زیادی از جامعه و مردم 
عالقه زیادی به دیدن کنسرت دارند اما متأسفانه 
فقدان توان مالی اغلب مردم آن هم در شــرایط 
اقتصادی فعلی اجازه نمی دهد که آنها شرایطی 
برای تماشای کنسرت های باکیفیت داشته باشند. 
شما حساب کنید اگر یک خانوار پنج نفره بخواهند 
کنسرت ببینند، سرپرست خانوار مجبور است که 
دستمزد ماهانه خود را به طور کامل برای خرید 
بلیت کنسرت صرف کند که این واقعا برای یک 
سرپرست خانوار عملی و عقالنی نیست؛ به همین 
جهت ما فکر کردیم چــه کاری می توان در این 

زمینه انجام داد.«
 او دامه داد: »در ماه های اخیر طرحی به ذهنم 
رســیده بود که بتوانم در قالب حوزه های تئاتر و 
موسیقی آن را به مرحله اجرا برسانم؛ این بود که 
ایده اجرایی »هنر برای همه« را طراحی کرده و آن 
را با مسئوالن سازمان فرهنگی، هنری شهرداری 
تهران در میان گذاشتم. در این حوزه هم جلساتی 
برگزار شد و این موضوعات مطرح شد که بتوانیم 
در قالب این طــرح جامع از موقعیــت مکانی و 
امکانات تاالرهای خوب به ویژه در جنوب تهران 
که بالاســتفاده یا کم استفاده هستند، بهره های 
بیشتری برده و در آن جا فضایی را فراهم کنیم که 
با مشارکت هنرمندان و اسپانسرها کنسرت هایی 
با بلیت ارزانقیمــت را برگزار کنیم که خانواده ها 
بتوانند از اجراهای زنده نیز استفاده کنند. آن چه 
برای بلیت این کنســرت ها در طرح »هنر برای 
همه« قیمت گذاری شــده، رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ 
هزار تومان و در صورت مشارکت اسپانسر پایین تر 
است که امیدوارم بتوانیم در این حوزه به نتیجه 

برسیم.«
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دیدار  بلیت فروشی 
العیــن  و  اســتقالل 
در هفتــه دوم لیــگ 
قهرمانان آسیا ماجرای 
عجیبی شــده است؛ 
باشــگاه  مســئوالن 
 اســتقالل در ادامــه 
کشمکش های خود با 
اسپانسر بلیت فروشی 
بــرای این کــه درآمد 
خوبی از این موضوع در 

بازی با  العین در ورزشگاه آزادی داشته باشند، اقدام به فروش خودسرانه بلیت ها کرده اند. به همین دلیل 
آنها چون سامانه  الکترونیکی دیگری جز سامانه اسپانسر ندارند، باید به صورت دستی بلیت ها را بفروشند. 
از این رو استقاللی ها  مجبور شدند تا در چند مجموعه ورزشــی در تهران بلیت های بازی سه شنبه را 
به فروش برســانند که این مســأله  صدای هواداران آبی را در فضای مجازی در آورده است. بسیاری از 
هواداران از صف های طوالنی خرید بلیت در  توییتر و اینستاگرام انتقاد کردند. همچنین هوادارانی که 
از شهرستان ها قصد دارند برای مسابقه روز سه شنبه به  تهران سفر کنند، با مشکل خرید بلیت مواجه 
شده اند. آنها مدعی اند باشگاه استقالل با این تدبیر نتوانسته همه  هوادارانش را راضی نگه دارد و به همین 

دلیل شاید سکوهای ورزشگاه آزادی در روز بازی کامال پر نشود. 

ماجــرای حضــور 
ســرکارات،  فرزیــن 
همسر شــیال خداداد 
در برنامــه خندوانــه 
همزمان بــا انتخابات 
انجمن  دندانپزشکی 
در  هــم  همچنــان 
مجازی  شــبکه های 
دارد.  بازتاب هایــی 
برنامــه خندوانــه در 
بارها  ماه های گذشته 
هم  مورد محبت کاربران بوده اســت و هم مورد انتقاد. مثال وقتی دکتر مسعود صابری میهمان این 
برنامه شد و بعد  ماجرای کنســرت و خواندن او به شیوه پلی بک پیش آمد کاربران فضای مجازی در 
شبکه های اجتماعی خود  این برنامه را مورد هجوم قرار دادند. حاال هم حضور همسر شیال خداداد باعث 
این واکنش ها شده است.  گرگ تنها در توییت خود دقیقا به همزمانی این برنامه با انتخابات انجمن 
دندانپزشکان اشاره کرده است. حسام  بابابیگ هم نوشت:  »سلبریتی ها کم بودند حاال همسران آنها 
هم اضافه شدند! رسانه ملی در الگوسازی برای  جامعه به ناکجاآباد می رود.« مهدی فروتن هم پست 
جالبی دراین باره به اشتراک گذاشت:  »ببخشید شما؟  شوهر شیال خداداد. بله تبریک می گم آقای 
دکتر. شما برنده 45 دقیقه استفاده از آنتن تلویزیون شدین.«  مرتضی اسکویی از دیگر کاربران توییتر 
نوشته است:  »افشین ســرکارات چرا اومده خندوانه؟ وقتشه که خندوانه تموم بشه تولیدش چون 
فک کنم بعد از عید کار به گزارشــگرهای بیست و سی بقیه اساتید برسه.« البته یک کانال  تلگرامی 
مرتبط با جامعه دندانپزشــکان جوابیه ای را از طرف همسر شــیال خداداد منتشر کرده است که در 
 بخشی از آن آمده بود: »ضبط برنامه مربوط به 3 ماه پیش است که در کنداکتور صداوسیما به صورت 
 برنامه ریزی شده قرار گرفته است. گمان هم نمی کنم برنامه خندوانه و شبکه نسیم از انتخابات انجمن 
 دندانپزشکی ایران و حتی کاندیدا شدن بنده مطلع باشند…« با وجود این توضیحات باز هم معلوم 
نیست چرا  این برنامه همزمان با انتخابات انجمن دندانپزشکان پخش و اساسًا چرا این دندانپزشک به 

این برنامه دعوت  شده است؟! 

#  شوهر_خداداد
 #استقالل #بلیت_فروشی
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شــهروند| باالخره و بعد از یک 
هفته بــه حاشــیه ها و جنجال های 
پیش آمده درباره مسابقه برنده باش 
پاسخ داد؛ جنجالی هایی که بیشتر به 
طرح سواالت مسابقه و پاسخ های آن 
برمی گردد. او در یــک پیام ویدیویی 
که در صفحه اینستاگرام خود منتشر 
کرده است، درباره ادعای دستکاری 
در این مســابقه گفــت: »در یکی از 
برنامه ها اشــتباهی از طرف »برنده 
باش« رخ داد و دوستان زمان فوتسال 
را اشــتباهی در گزینه ها گذاشــته 
بودنــد.« محمدرضا گلــزار در مورد 
تعداد برنامه هایی که در رســانه ملی 

پخش شــده اســت، توضیح داد: »من در ۵۳ برنامه به همه 
شــرکت کنندگان کمک کردم، همه هم اذعــان دارند به این 
مطلب، غیر از این که تالش کردیم ســطح علمی جامعه را باال 
ببریم. در یک مسابقه، یک اشــتباهی پیش آمده که ما قبول 
داریم اشــتباه کردیم. به نظر شما اســم این کار کالهبرداری 
اســت؟ یک آزمون ســالیانه از یک ســال قبــل برنامه ریزی 

می کند، در سوال هایش ایراد هست. 
اگر می خواهند ما را از چشــم مردم 
بیندازند، سخت در اشتباهند، چون 
من از بطن مردم هستم، من به خاطر 
مردم جانــم را می دهــم و مردم هم 
سال هاســت حمایت کردند. راهش 
این نبــود.« او درنهایــت حرف های 
خود را در ایــن جمالت خالصه کرد: 
»تمام تــالش ما این بــود که مردم 
راضی باشند. بابت این اشتباه از طرف 
تیم »برنده باش« از مردم عذرخواهی 
می کنم.« مســابقه برنده باش در این 
مدت که از شبکه ســه سیما پخش 
شده، حواشــی زیادی داشته است. 
همان اوایل بحث جایزه های میلیونی و سواالت آسان مسابقه 
بود که سروصدای زیادی به پا کرد و این اواخر هم که ماجرا به 
فروش سواالت مسابقه و درآمد کالن از این راه، تعهد گرفتن 
از شرکت کنندگان برای رسانه ای نکردن اتفاقات درون برنامه 
و تفاوت گزینه های مســابقه هنگام ضبط و روی آنتن کشیده 

شد. 

شــهروند| چند روز قبــل وقتی 
مهدی طارمــی و رامیــن رضاییان 
عکســی مشــترک از خود بــا لباس 
رسمی منتشر کردند، شاید هیچ کس 
فکر نمی کرد پایان ماجرا برای آنها تلخ 
و عجیب رقم بخورد. پرسپولیسی های 
سابق که هم اکنون در لیگ ستارگان 
قطر بــازی می کنند، توســط برخی 
کانال هــای تلگرامــی زیرنظر گرفته 
شده ا ند و با ریزشــدن برخی در رفت 
و آمدهایشــان اتهام حضــور در یک 
میهمانــی شــبانه به آنها وارد شــد. 
موضوع اصلی این اتهامات ارتباط این 
2 فوتبالیست مطرح ایرانی با 2 خواهر 

مقیم انگلیس بود که شــباهت هایی بین عکــس آنها و طارمی 
و رضاییان در همان شــب مورد نظر بود. حاال بعد از گذشــت 
چند روز با ورود حراســت وزارت ورزش، پرونده این 2 بازیکن 
به کمیته اخالق فدراسیون رفته و قرار است تحقیقاتی در این 
زمینه صورت بگیرد. قرار است اعضای کمیته اخالق تصاویری 
که از طارمی و رضاییان را در فضای مجازی منتشر شده، مورد 

بررسی قرار دهند تا به جزییات بیشتر 
و موثق تری در این پرونده دست پیدا 
کنند. دیروز خبرگــزاری مهر مدعی 
شد مســئوالن حراست وزارت ورزش 
به کمیته اخالق فدراســیون فوتبال 
تأکید کرده اند تا رســیدن به نتیجه 
نهایــی این پرونــده را پیگیری کنند 
و درصورت مسجل شــدن ارتباط، با 
این دو بازیکن بشــدت برخورد شود. 
درصورت مسجل شــدن این ارتباط 
ایــن دو بازیکــن از همراهی تیم ملی 
فوتبال ایران محروم خواهند شد. باید 
دید از این 2 بازیکــن ملی پوش برای 
ادای توضیحات به کمیته اخالق بعد 
از ورودشان به ایران دعوت می شود یا این کمیته در فدراسیون 
به صورت یک طرفه و بعد از بررسی مستندات رأی خود را اعالم 
می کند. به  هرحال آن طور که پیداســت، زندگی خارج از زمین 
فوتبالیست ها در خارج از ایران هم می تواند موردی برای ورود 
کمیته اخالق باشــد؛ حتی تا جایی که ممکن است از تیم ملی 

کنار گذاشته شوند. 

عذرخواهی گلزار از سوتی های جنجالی »برنده باش«
قبول داریم که اشتباه کردیم

پرسپولیسی های سابق از تیم ملی محروم می شوند؟
الرضاییان و طارمی؛ از میهمانی دوحه تا کمیته اخالق!
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