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گالیه امید جهان از جناب خان 

شهروند| جناب خان درست در روزهایی که همه 
فکر می کردند دیگر از جنجال ها فاصله گرفته است، 
دوباره اسمش سر زبان هاست. این بار نه بحث مالکیت 
این عروسک جذاب و خاص است، نه ماجرای لهجه 
آبادانی اش و نه حتی تبلیغاتی اتوبوسی. ظاهرا امید 
جهان پســر محمود جهان، خواننده معروف بندری 
که خود نیز خواننده است، از خواندن ترانه ها و آثارش 
توسط جناب خان در خندوانه بدون این که نامی از او 
برده شــود، گالیه کرده است، آن هم درحالی  که این 
عروســک بخش زیادی از محبوبیت خود را مدیون 
آهنگ های بندری اســت. این را البتــه زهرا قائدی، 
تهیه کننده »فرش بنفشه« یکی از برنامه های رادیویی 

نوروز به نقل از او گفته است. 

داد
روی

سردار چگونه از فرش به عرش رسید؟
  بررسی روندی که آزمون از یک سال قبل طی کرد، تا کاندیداتوری آقای گلی روسیه و حضور در تیم های بزرگ اروپا

روزهای گرم و پرهیاهوی موسیقی ایران؛ کنسرت کجا برویم؟

استیج های داغ داغ داغ!
استقالل و پرسپولیس، امروز در دومین آوردگاه آسیایی

شفر و برانکو به دنبال جبران

شهروند| بعد از یک هفته ناکامی برای نمایندگان 
فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آســیا، حــاال هواداران 
سرخابی در هفته دوم انتظاری جز برد از تیم های مورد 

عالقه خود ندارند.
پرسپولیس و بازهم سد محکم السد

پرسپولیس که فصل گذشــته با شکست السد برای 
نخستین بار در لیگ قهرمانان آســیا فینالیست شد، 
امروز از ساعت 19:15 باید در خانه این حریف نام آشنا به 
میدان برود. تیم برانکو که به اعتقاد خیلی از کارشناسان 
این روزها شادابی فصل گذشته را ندارد و در لیگ هم با 
وجود صدرنشینی متزلزل نشــان داده، بعد از تساوی 
خانگی برابر پاختاکور به هیچ وجه نباید دست خالی از 
دوحه بازگردد. بدون شکست السد هم با دراختیارداشتن 
ستارگانی چون ژاوی و گابی بعد از باخت در گام نخست 
برابر االهلی عربســتان به چیزی جز پیروزی خانگی 
نمی اندیشد، اما سرخپوشان نشان دادند حتی با دست 
خالی هم می توانند از پس تیم های بزرگ آسیا بگذرند. با 
رسیدن برخی از مصدومان ازجمله مهدی ترابی، برانکو 
امیدوار است تیمش دست پر ورزشگاه جاسم بن حمد 
را ترک کند؛ اتفاقی که قبل از دیدار حساس و حیثیتی 
با االهلــی عربســتان می تواند پایان خوشــی را برای 
سرخپوشان در  سال 97 در رقابت های آسیایی رقم بزند. 
در هرصورت هیچ کس انتظار ندارد فینالیســت فصل 
گذشته لیگ قهرمانان نتواند از دور گروهی هم صعود 
کند و این فشار را روی شاگردان برانکو افزایش می دهد. 

در انتظار برد 80 هزار نفری در آزادی
بیشــتر از 2 نماینده دیگر ایران، استقالل در بازی با 
العین نیاز به 3 امتیاز دارد. تیم شفر در نخستین گام با 3 
گل توسط رقیب قطری بدرقه شد و برای این که از گروه 
مرگ جان ســالم به در ببرد، راهی جز کسب امتیازات 
کامل بازی های خانگی را ندارد. العین که هنوز خاطره 
تلخ برد پرگل 2 فصل قبلش از ذهن استقاللی ها پاک 
نشده، برای ســومین فصل متوالی با آبی پوشان ایرانی 
روبه رو خواهد شــد؛ دیداری که با توجه به شکست 2 
تیم در گام نخست از اهمیت باالیی برایشان برخوردار 
خواهد بود. اســتقالل که این روزها در لیگ  برتر روی 
دور برد افتــاده و خــودش را به صدر نزدیــک کرده، 
نمی خواهد در لیگ قهرمانان خیلی زود رویاهای خود 
را برباد رفته ببیند. آبی پوشان انتظار دارند وقتی ساعت 
19 برابر رویارویی با حریف اماراتی وارد زمین می شوند، 
با سکوهای پر از تماشــاگر مواجه شوند. با این که شفر 
مصدومانی هم برای این بازی دارد، دستش کامال برای 
انتخاب ترکیب اصلی باز است و احتماال بار دیگر روی 

مثلث آفریقایی خود حساب ویژه ای باز کرده است.  

هیجان انگیز

شهروند| در چند ماه اخیر وضعیت سالمتی بهنام صفوی باعث نگرانی دوستدارانش شده و شایعات زیادی بر این 
اساس در رسانه های گوناگون منتشر شده است. حاال مدیر برنامه های این خواننده با اشاره به این که »بهنام صفوی در 
حال حاضر با امکانات بیمارستان در خانه بستری است« از شرایط ثابت هوشیاری این خواننده پاپ خبر داد و افزود که 
»او حتی گاهی صحبت هم می کند«. بهنام صفوی که تابستان گذشته توسط پروفسور سمیعی تحت عمل جراحی 
قرار گرفت، پس از آن بارها مورد حمایت هنرمندان قرار گرفته است. به  گفته مدیر برنامه های بهنام در این چند وقت 

اخیر »سیروان و زانیار خسروی و شهاب رمضان با اجرای دو شب کنسرت در سالن ایرانیان از او حمایت کردند.«

چه خبر از 
بهنام صفوی؟

امیررضا خــادم:  »من 
معتقدم برای پست ریاست 
فدراسیون کشتی بهترین 
هستم و این تصور شخصی 
من اســت. الزاما این طور 
نیست و ممکن است تصور من اشــتباه باشد. از 
چندماه قبل 2 گزینه را پیش روی خودم گذاشتم؛ 
اول این که به وزارت کار بــروم و مدیریت یکی از 
هولدینگ های این وزارتخانه به من سپرده شود. 
گزینــه دوم نیز ایــن بود کــه من بــه یکی از 
فدراســیون های دیگر بروم. در این میان موضوع 
استعفای رسول از فدراسیون کشتی اتفاق افتاد. 
فکر می کنم یکی، 2روز بعد از استعفای او بود که در 
خانه پدری مان همدیگــر را دیدیم. آن جا بود که 
رسول به من گفت خوب اســت که تو به کشتی 
بیایی و در انتخابات شرکت کنی. او در این رابطه 
اصرار داشت چون می گفت 8، 7 سال فعالیت هایی 

کردم و به نظرم تو می توانی این راه را ادامه دهی.«
 

افشین قطبی: »همیشه 
تفکر من این بوده که ما باید 
مربی ای را بــرای تیم ملی 
انتخاب کنیم که در شرایط 
فرهنگــی،  اقتصــادی و 
اجتماعی ایران با چالش هایی که پیش رو دارد، کار 
کند و بهترین برداشت را از تیم داشته باشد. باید 
فکرمان به این موارد باشد تا این که به پاسپورت آن 
مربی نگاه کنیم و فکر بازی با اســم ها باشیم. به 
دنبال اسم نرویم، به دنبال کیفیت،  دانش و توانایی 
فردی باشیم که با یک تیم سالم کار را دنبال کند.« 

 
مهــران غفوریــان: 
»کاراکتر من در سریال زوج 
و فرد )مــر قانون( خیلی با 
کارهــای دیگــرم فرقی 
نمی کند. به طورکلی بازی 
من همان فرم است، تیپ خاصی هم بازی نکردم و 
به طورکلی سعی نکردم هیچ وقت بعد دیگری از 
بازیگری را در کارهایم داشته باشم؛ مثال اگر فیلم 
»داش آکل« را ببینید، می توانم بگویم یک بازی 
دیگری کرده ام ولی این جا نه این گونه نبوده است. 
در این کار مثل همان کارهای کمدی قبلی ام بازی 

می کنم.«
 

کیوان ساکت: »آن چه 
کیفیــت و ارزش هنری 
شــعر را کاهش می دهد، 
و  مناســبتی  بــودن 
دستوری بودن شعر و ترانه 
است. شــعرهایی که از دل برون نیاید و به قول 
اســتاد بهمنی اتفاق نیفتند و صرفا به خاطر 
مناسبت خاصی شاعر بنشیند و آن را بسراید. در 
حافظه تاریخی مردم، شــعر، ترانــه و روزگار 

ماندگار نخواهد بود.«

ره
چه

داغ های پیش از عید
البته تمام کنسرت های مهم پیش رو مربوط به تعطیالت  سال نو نیستند؛ و برخی نیز در روزهای 
منتهی به  سال نو، یعنی در این 10روزی که تا  سال تحویل باقی مانده، روی استیج رفته و کنسرت های 
داغی برای هواداران شــان اجرا خواهند کرد. خواننده هایی چون شهرام ناظری، بهنام بانی، محسن 

شریفیان.
شهرام ناظری

جهانی ترین و سرشناس ترین خواننده حال حاضر این مرزوبوم- در روزهای غیبت استاد شجریان- 
شهرام ناظری اســت که فردا در برج میالد ترانه های آلبوم جدید خود را به  نام »آرش کمانگیر« اجرا 
خواهد کرد. بلیت های این کنسرت که ۴۵ تا ۱۶۰ هزار تومان قیمت دارند؛ مدت هاست پیش فروش 
شده و حاال هوادارانی که نتوانسته اند بلیت های این کنسرت را تهیه کنند، منتظر کنسرت های دیگر 

شوالیه آواز ایران هستند. 
بهنام بانی 

شــاید بتوان بهنام بانی را محبوب ترین خواننده امروز ایران لقب داد؛ که کنســرت هایش تمام 
سولداوت می شوند. این خواننده نیز در روزهای قبل از عید چندین کنسرت خواهد داشت. ازجمله 
امروز، فردا و پس فردا در سالن میالد نمایشگاه. طرفداران بانی البته برای حضور در کنسرت های ۲۰، 
۲۱ و ۲۲ اســفند بین ۶۵ تا ۱۶۵ هزار تومان پرداخته اند. بهنام بانی البته روز نهم فروردین ماه نیز در 
همان سالن برج میالد روی صحنه خواهد رفت. هواداران جنوبی بهنام بانی هم البته می توانند خواننده 

محبوب شان را در روزهای 12 و 13 فروردین در تاالر شهر کیش روی استیج ببینند. 
بابک جهانبخش

بابک جهانبخش خواننده پاپ دیگری است که ۲۳ اسفندماه در 
برج میالد تهران اجرا خواهد کرد. بلیت های این کنسرت نیز ۴۵ تا 

۱۶۰ هزار تومان قیمت دارند.
محسن شریفیان

گروه موسیقی بوشــهری لیان به سرپرستی محسن 
شریفیان در روزهای ۲۴ و ۲۵ میهمان تاالر وحدت تهران 
هستند؛ در کنسرتی با بلیت های ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی. 

محسن یگانه
محسن یگانه یک زمانی با فاصله محبوب ترین 
خواننده ایران بود. ایــن خواننده اگرچه امروز این 
عنوان را به بهنام بانی واگذاشته، اما هنوز هم جزو 
محبوب ترین هاســت و همچنان کنسرت های 
پرشمارش بالاستثنا ســولداوت می شوند. این 

خواننده در روزهای منتهی به عید یک بار دیگر با سولداوت شدن سه کنسرتی که قرار است در برج 
میالد برگزار شوند، محبوبیتش را اثبات کرد. محسن یگانه در روزهای 26، 27 و 28 اسفند روی استیج 

خواهد رفت تا دیداری دوباره با هوادارانش داشته باشد. 
مازیار فالحی 

کنسرت روز هشتم فروردین این رمانتیک خوان محبوب در برج میالد نزدیک ترین حضور مازیار 
فالحی بر استیج خواهد بود. 

محسن ابراهیم زاده
محسن ابراهیم زاده نیز در روز بیســت وپنجم در برج میالد روی استیج خواهد آمد تا جدیدترین 
ترانه هایش را برای عالقه مندان اغلب نوجوانش اجرا کند. بلیت های این کنســرت البته سولداوت 
نشده و هواداران محســن خان ابراهیم زاده هنوز می توانند بلیت های این کنسرت را از مراکز فروش 
بلیت خریداری کنند. فردا بیست ویکم اسفند نیز این خواننده در میان دورود مازندران کنسرتش را 
اجرا خواهد کرد. ابراهیم زاده در روز چهارم فروردین ماه نیز روی صحنه برج میالد اجرا خواهد داشت. 
بیست وهشتم اسفندماه نیز اهالی کیش و مسافران این شهر و بیست ونهم این ماه نیز بندرعباسی ها 

می توانند شاهد اجرای صحنه ای محسن ابراهیم زاده باشند. 
فریدون آسرایی

این خواننده قدیمی در روز 5 فروردین روی اســتیج برج میالد خواهد رفت تا جدیدترین اعالم 
حضورش را در  ســال آتی رقم زده باشد. بلیت های این کنسرت نیز هنوز سولداوت نشده و هواداران 

می توانند از طریق سایت های فروش بلیت خریداری کنند. 
هوروش بند

این گروه که به  تازگی به جرگه گروه های پرهوادار درآمده؛ امروز در ســینما 
بهمن ســنندج روی صحنه خواهد رفت. هوروش بند در روز بیســت وهفتم 
اسفندماه نیز در سالن میالد نمایشگاه اجرای صحنه ای خواهد داشت 

که بلیت هایش هم سولداوت شده است.  
و...

محمد علیزاده بیســت وچهارم اسفند در تاالر آوینی 
بندرعباس روی اســتیج خواهد رفت. فــرزاد فرزین 
نیز بیست وسه اســفند در قزوین؛ و بیست وششم 
اســفندماه در ســمنان اجرای صحنه ای خواهد 
داشت. کنسرت- البته- سولداوت شده امروز امید 
حاجیلی در اصفهان نیز از دیگر کنســرت هایی 
 اســت که به بهانه نزدیکــی به تعطیــالت نوروز

 بازار گرمی دارند.

شهروند| به  روال همه سال، امســال هم در روزهای منتهی به نوروز استیج های نوروزی داغ  داغ   داغی را انتظار می شود کشید. استیج هایی که عالوه بر کشورهای 
همسایه- که البته بیشتر استیج هایش در اختیار خوانندگان آن ور آبی است- در بیشتر شهرهای کشور منتظر اهالی کنسرت و استیج هستند؛ به خصوص در مناطق و 
شهرهایی چون رامسر، بندرانزلی، چابهار، بندرعباس، جزیره کیش و قشم که به  سیاق نوروزهای سابق میزبان عالقه مندان و هواداران خوانندگان سرشناس موسیقی 

پاپ خواهند بود. کنسرت هایی که آغازگرش حمید هیراد است که امروز بعدازظهر در کیش روی استیج خواهد رفت.

ون
ریب

ت
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در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن 
را تعیین کنید. این مکان 

می تواند زیر یک میز محکم، 
یا کنار دیوار داخلی به دور از 

پنجره باشد.

تجمع پرسپولیسی ها مقابل وزارت ورزش

شــرایط اخیر تیم فوتبال پرسپولیس و نتایجی 
که ایــن تیــم در نیم فصــل دوم رقابت های لیگ 
برتر کسب کرده اســت، باعث نارضایتی تعدادی 
از هواداران این تیم شــده و همین مسأله اعتراض 
آنها را به دنبال داشته اســت. تعدادی از هواداران 
منتســب بــه پرســپولیس صبح دوشــنبه برای 
اعتراض به وضــع موجود مقابــل وزارت ورزش و 
جوانان تجمع کردند تا به نوعــی صدای اعتراض 
خود را به گوش مســئوالن وزارت ورزش و جوانان 

برسانند. 

خبر

شهروند| باید درباره سردار آزمون صحبت کنیم. فوتبالیستی 
که در ترکیب تیم معروف زنیت در لیگ روسیه و اروپا غوغا به پا 
کرده است. در روزهایی که هر جا را نگاه می کنید یا ویدیویی از 
گل های سردار یا پاس گل های او دیده می شود یا مطالب مربوط 
به تعریف و تمجید رسانه ها از او ، بد نیست مرور کنیم سردار در 

یک سال گذشته از کجا به کجا رسید!
حواشی عجیب؛ از گذشته تاکنون

پارســال این موقع،  بدترین دوران فوتبالی خود را ســپری 
می کرد. مدیران باشــگاه روبین کازان از پدرش خواسته بودند 
برای برطرف شدن مشکالت روحی و روانی و انگیزه پیدا کردن، 
هر روز در تمرینات تیم شــرکت کند، تا روی عملکرد پسرش 
نظارت داشته باشــد. این اتفاق هم کمکی به او نکرد. تمرکزش 
به جای فوتبال به دوپینگ اسب معروفش »سریک« و درگیری 
شدید با رئیس فدراسیون ســوارکاری معطوف شد. ارتباطات 
شــخصی اش و دوران ریکاوری جنجالی در ایتالیا، مراسم های 

مختلف مســتندی که بهاره افشــاری برای اسبش 
ســاخت هم به اندازه کافی ســروصدا 

کرده بود. در فوتبال باشــگاهی اما فصل به 
بدترین شکل ممکن برای او به پایان رسید. حاشیه ها 
 تمام استعدادها و آینده فوتبالی او را تحت تاثیر قرار

 داده بود.
مدیون کارلوس کی روش

در تیم ملی امــا بزرگتریــن حامی اش 
کارلوس کی روش بود. بــا وجود عملکرد 

بسیار ضعیف در تیم باشگاهی و ماه ها ناکامی 
در گلزنی در جام جهانی باز هم مهاجم اصلی 
تیم ملی بود. با این که تیم ملی تجربه خوبی 
از رقابت با حریفان در گروه مرگ داشــت، 
اما جام جهانی شکافی عمیق بین رابطه او با 

مردم ایجاد کرد. سطح انتقادات از عملکردش به قدری زیاد بود 
که بعد از جام جهانی برای مدتی از تیم ملی خداحافظی کرد. 
هجمه ها علیه او زیاد و زیادتر شــد. کی روش اما در تمام این 
مدت مدافع سرسخت او بود و باز هم در جام ملت های آسیا از 

او در ترکیب ثابت تیم ملی استفاده کرد.
استارت دوباره برای مسی ایران

وقتی خبر آمد که با زنیت ســن پترزبورگ قرارداد موجی 
از ناامیدی در بین طرفداران و منتقدانش ایجاد شــد. همه 
سوال می کردند که باز هم روســیه؟ چرا بازیکنی که تا چند 
 سال قبل گفته می شد آرسنال،  لیورپول،  دورتموند،  التزیو،  

و  چند باشگاه مطرح دیگر اروپایی خواهان ناپولــی 
به خدمت گرفتنش هستند، باز هم 
در روسیه ماند؟ از نظر بسیاری از 
کارشناسان زنیت آخرین فرصت 
فوتبال باشگاهی برای بازگشت 
به اوج در دوران جوانی بود. مسی 
ایرانی هیچ راهی نداشت جز این که 
حاشیه ها را کنار بگذارد و در 
ترکیب زنیت پرطرفدار 

و بزرگ بدرخشد.

 درخشش فوق العاده 
در تیم روس

سردار آزمون در پنج بازی با پیراهن 
زنیت در لیگ روســیه پنج گل برای 
این تیم به ثمر رسانده است. در لیگ 
اروپا هــم دو گل بــه فنرباغچه زد و 
تک گل تیمش در شکست 3 بر یک 
مقابل ویارئال اسپانیا را به ثمر رساند. 
دیروز صفحه رسمی توییتر لیگ اروپا 

با اســتناد به این آمار به تمجید از عملکرد ســردار آزمون 
پرداخت. بعد از بــازی فوق العاده مقابل اوفا که تا آســتانه 
هت تریک هم پیش رفت، تمام رسانه های معتبر روسیه و 
ایران درحال تعریف از مهاجم ایــن روزهای آماده فوتبال 
ایران هستند و کارشناسان هم درباره استعداد و توانایی های 
منحصربه فرد خرید 12 میلیون یورویــی زنیت که موفق 

بوده، حرف می زنند.
خیز بلند برای آقای گلی

با این آمار ســردار خیز بلندی هم به سمت کسب عنوان 
آقای گلی روسیه برداشته و با گلزنی به او تعداد گل هایش را 
به عدد 6 رساند و با این درخشش و روشن شدن موتور گلزنی 
خطری جدی برای فدور چالوف، پدیده جدید فوتبال روسیه 
که در زسکا مسکو بازی می کند  و 10 گل به ثمر رسانده، به 
حساب می آید. سردار درحال حاضر سومین گلزن برتر روسیه 
است. البته او چند پاس گل هم به هم بازی هایش داده یا روی 
گل های به ثمر رسیده زنیت تاثیر مســتقیم داشته است. 
درحال حاضر نمرات رسانه های روسی نشان می دهد که او 
بهترین بازیکن زنیت است که با 40 امتیاز و فاصله 6 امتیازی 
با تیم دوم، صدرنشین مسابقات و مدعی اصلی کسب عنوان 

قهرمانی است.
دیگر ناآماده نیست

درباره آزمون اما باید به یک نکته بسیار مهم دیگر اشاره کرد. 
یکی از انتقادات بسیار جدی به او نداشتن قدرت بدنی کافی 
و کم بودن میزان دوندگی اش در طول مسابقات بود. منتهی 
تالش و تمرین بسیار باعث شده ســردار این ضعف بزرگ را 
برطرف کند و عملکرد تحســین برانگیز او در جام ملت های 
آسیا به خوبی نشــان داد که دیگر خبری از آن سردار تنبل 
درون زمین نیست. بدون تردید رمز موفقیت این روزهای او 
هم تمرین و پیدا کردن آرامش فکری و دوری از حاشیه است. 
او به خوبی مورد حمایت قرار گرفته و درخشــش در زمین 
فوتبال باز هم حال او  و جامعه فوتبــال ایران را خوب کرده و 
همه امیدوار هستند این مهاجم بااستعداد به روزهای سیاه دو 

فصل گذشته برنگردد!


