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رکورد پیرترین 
برنده جایزه امی 

شکسته شد
نورمــن لیــر، نویســنده و 
برنده  آمریکایی  تهیه کننده 
جایزه امی شــد. او این جایزه 
را در ۹۷سالگی گرفت، امری 
که در تاریخ اهدای جوایز امی 
که برای دستاوردهای هنری 
در زمینه تولیدات تلویزیونی 
اهدا می شــود، بی سابقه بود. 
به عنوان  نامــش  بنابرایــن 
کهنسال ترین برنده این جایزه 

در دفتر رکوردها ثبت شد.

فوق لیسانسه ها 
به بیمارستان 
»جم« رسیدند

»فوق لیسانســه ها« اواخــر 
فروردیــن  98 در دانشــگاه 
خوارزمــی کلیــد خــورد. 
ســریالی کــه ایــن روزها 
بعــد از میــدان انقــالب به 
بیمارســتان جم رســیده و 
تهیه کننده  رضــا جــودی 
گذرانــدن  از  خبــر  آن 
تصویربرداری  50 درصــدی 

»فوق لیسانسه ها« می دهد.

احضار آذری 
به کمیته 
انضباطی

کمیته انضباطی فدراســیون 
فوتبال سعید آذری، مدیرعامل 
 باشــگاه فوالد را به این کمیته
 فرا خواند. آذری بعــد از بازی 
فوالد با سپاهان از عملکرد داور 

مسابقه انتقاد کرده بود.

مانژوکیچ در 
الدحیل قطر!

باشــگاه الدحیــل در یــک 
قدمــی توافق نهایــی برای 
امضای قــرارداد با مانژوکیچ 
قرار دارد تــا بعد از مهدی بن 
عطیه مراکشی، یکی دیگر از 
ستاره های سرشناس قهرمان 
ایتالیا هم به جمــع این تیم 

متمول دوحه بپیوندد.

 

محمدرضا داورزنی،  معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان روز گذشته همزمان برای 
 انتخابات فدراسیون والیبال هم ثبت نام کرد؛ جالب این که او می گوید تا زمان برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال 
 نیازی به اســتعفا از معاونت قهرمانی وزارت ورزش ندارد. داورزنی در این خصوص گفته اســت:» تا زمان برگزاری 
 انتخابات ریاست فدراسیون والیبال نیازی به استعفا وجود ندارد.« حضور همزمان مدیران وزارت ورزش در  انتخابات 
فدراسیون ها مسبوق به سابقه است. پیش از این سعادتمند نیز که  به عنوان مدیرکل دفتر توسعه  آموزش های پایه و 

استعدادیابی در وزارت ورزش فعالیت داشت، برای کاندیدای انتخابات والیبال ثبت نام کرده  بود. 

مورد عجیب معاون وزیر 
کاندیدای والیبال شد! 

عکس نوشت

فرهاد مجیدی و فرشاد ماجدی، سرمربی و آنالیزور تیم امید به اتفاق از نزدیک بازی 
فوالد در برابر سپاهان را تماشا کردند. مسابقه ای که درنهایت بدون عبور توپی از خط 

دروازه به پایان رسید.

محمد حبیبی و جالل بشرزاد دو مربی ایرانی هستند که در روزهای اخیر در دوره 
ویژه مدرسی دروازه بانی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور یافتند.

این تصویری است از بزرگترین تعزیه میدانی کشور که در صحرارود استان فارس 
اجرا می شــود. بیش از ۱۸۰نفر بازیگر و بیش از ۱۰۰۰نفــر عوامل اجرایی این تعزیه 
هستند و داستان تعزیه امسال روایت شهادت اصحاب و یاران امام حسین)ع( در 

عصر عاشورا و اسارت حضرت زینب)س( و ورود او به شام را به تصویر کشید.

پارســا پیروزفر به مناسبت 
تولدش تصویــری از دوران 
اینستاگرام  در  را  کودکی اش 

منتشر کرده است. 

تیتربازی
 شایعه شده پروفسور جای مجیدی

 در تیم امید را می گیرد

 دعوای ایرانی ها
بر سر اخراج برانکو! 

شــهروند| برانکو ایوانکوویچ دو ســه ماه قبل 
تصمیم گرفت امپراتوری بــزرگ و پرقدرت خود در 
پرسپولیس را ترک  کند. او با قرارداد مالی 1.5 میلیون 
دالری)حدود 23 میلیارد تومان( به االهلی عربستان 
پیوســت و به دنبال قهرمانی  آســیا  و ادامه مسیر 
موفقیت با این تیم بود. منتهی فوتبال روی بی رحم 
خودش را به پروفسور نشان داد و شنبه  شب گذشته 
بعد از شکست دو بر یک در هفته سوم لیگ عربستان 
مقابل الوحده، به صورت رســمی از ســوی  مدیران 
باشگاه االهلی از ســرمربیگری این تیم اخراج شد! 
دوران پر افتخار برانکو با پرسپولیس باعث شده بود که 
 تمام اخبار و اتفاقات مربوط به حضور او در عربستان از 
سوی هواداران این تیم و جامعه فوتبال ایران پیگیری 
 شــود و به همین ترتیب خبر اخراج او حســابی در 
ایران هم مورد توجه قرار گرفت. طرفداران استقالل 
و کارلوس  کی روش حسابی از برانکو انتقاد کردند و 
بابت اخراج شــدن او ناراحت بودند. پرسپولیسی ها 
هم که هنوز برای  جدایی برانکو به آن شکل ناراحت 
بودند تأکید داشتند این مربی نباید به آن راحتی با 
این باشگاه بزرگ و  هوادارانش خداحافظی می کرد 
و از ایران می رفت. با این حال تأکید پرسپولیسی ها 
در فضای مجازی حاال این اســت  که باید از گابریل 
کالدرون حمایت قاطع داشته باشند و دیگر به برانکو 
فکر نکنند. داستان جدایی برانکو از االهلی  هم با تلخی 
بسیار زیاد همراه شد. زمانی که او به االهلی پیوست در 
عربستان جشن و پایکوبی به راه انداختند و  استقبالی 
بی نظیر از این مربی موفق داشتند. منتهی از همان 
بازی اول که به الهالل در مرحله حذفی لیگ  قهرمانان 
آسیا باخت و با چند بازیکن بزرگ تیم ازجمله عمر 
سوما هم به اختالف خورد، انتقادها از او شروع شد و 
 کسب نتایج ضعیف مدیران باشــگاه را مجبور کرد 
 که در همین هفته ســوم او را اخــراج کنند. اتفاق 
حیرت انگیز  پرتاب سنگ و بطری از سوی هواداران 
عصبانی االهلی به ســوی برانکو در کنــار زمین در 
حاشــیه برگزاری بازی با  الوحده بــود. دیروز هم در 
رسانه ها شــایعاتی منتشر شــد که برانکو یکی از 
گزینه های هدایت تیم امید و جانشینی  فرهاد مجیدی 
شده است که خیلی بعید است این اتفاق به راحتی 
 رخ بدهد، چون فدراسیون پول عقد قرارداد با  برانکو 

را ندارد. 
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دعواهای شماری از چهره های مطرح اصولگرا که بر سر سریال عروس تاریکی درگرفت، ادامه دارد.
راند اول این دعوا با اعتراضات تند وحید جلیلی و مدیر سازمان اوج به سازمان صداوسیما آغاز شد که در ادامه به 

پاسخگویی حسین صفار هرندی، وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد ختم شد.
حاال از دیروز راند دوم این دعوا آغاز شده است. آغازگر این مرحله هم وحید جلیلی بود که با نامه ای تند به صفار 
هرندی تک تک مشکالت سال های اخیر صداوسیما و ارشاد را برشمرده و تأکید کرده که »باید یک مطالبه عمومی 
و جدی برای تحقق رسانه ملی ایده آل و انقالبی شــکل بگیرد تا دوستان نتوانند به بهانه های گوناگون در انجام 

ماموریت هایشان سهل انگاری کنند.«
در ادامه محمد حسنی، مدیر سازمان اوج هم که به گفته رسانه ها »هم از سریال سازهای صداوسیماست هم 
صداوسیما را سرطان زده خوانده و هم گفته که به موسپیدکرده ها با اخالص و احترام نگاه می کند« از مسئوالن 
سیما خواسته به جای سکوت معنادار و حساب شــده و جاخالی دادن، به میدان آمده و پاسخگوی عملکرد خود 
باشند. در پایان هم نوشته است: »دلسوزانه و مشفقانه استدعا دارم ضمن مشاهده نیشخندهای شوم نامحرمان، 
 ُمهر ختامی بر این مجادله دشمن شــادکن زده و شمشــیرهای تیزمان را به ســمت آوردگاه نبرد آخرالزمانی

 به رقص درآوریم.«
کانال ها و سایت های هنری و به خصوص تلویزیونی در این بیســت وچهار ساعت شاهد واکنش های پرشمار 

کاربران به این مجادالت تند بوده اند:    
   دمت گرم آقای جلیلی، شجاعت می خواد این طوری درباره اصالح رسانه ملی حرف بزنی.

   تو این روزها خیلی ها سر جاشون نیستن. 
   ببینین کار به کجا کشــیده که وحید جلیلی توپیده به صفار هرندی که چرا این قدر تساهل داشتی و در دوره 

وزارتت سخت نگرفتی به هنرمندان!
   چرا کسی پاسخگو نیست که آمار بینندگان این سریال که همه متفق القولند که یکی از بدترین ها بوده، چند نفر 

بوده؟
   چرا همه ریختن ســر بدبخت عروس تاریکی؟ آخه چند نفر به یه نفر؟ هفت تا به یکی؟! زنگ آخر وایســین

 دم در مدرسه!
   با این لحن پرتکلف )شمشیرهای تیزمان را به سمت آوردگاه نبرد آخرالزمانی- شنیدن صدای هلهله و پایکوبی 
 دشــمن از اردوگاه عمرســعدها و حرمله های زمان- در نبرد و رویارویی با اولیاء الشــیطان( چی رو می خواین

 ثابت کنین؟ 
   یک عده ای هم دارن اوج رو اسطوره می کنن. آخه این موسســه به عنوان تهیه کننده چه دستاوردی داشته؟ 
یک ابوقریب کسالت آور، یک تختی خسته کننده و چند فیلم از حاتمی کیا که محصول کارگردانشون هستند نه 

تهیه کننده  !
   برادر عزیز! زیاد بر سر صداوسیما چانه نزن. تلویزیون در همه دنیا از نفس افتاده، این جا که اصال چیزی برای از 

دست دادن ندارد.
 

علیرضا فغانی که خبر مهاجرت او به استرالیا از چند روز قبل سروصدای 
زیادی در رسانه ها ایجاد کرده بود ، باالخره بامداد یکشنبه ایران را ترک کرد. 
خبر سفر او به اســترالیا باعث شــد که باز هم بحث های مربوط به این داور 
پرافتخار و بین المللی داغ شود و توییت های زیادی هم درباره اش مطرح شود 

که بخشی از آن را در زیر می خوانید:  
 علیرضا فغانی که دیگه رفت، ولی قبول کنید که قدرش رو ندونستیم. ملیت 

هر کشور دیگه ای با این کارنامه رو داشت، رو سرشون میذاشتن فغانی رو.
 مهاجرت علیرضا فغانی هم جزو افتخارات و ستاره های فدراسیون فوتبال به 

حساب می یاد یا نه؟
 رفتن فغانی رو هم میشه تو بخش فرار نخبه ها بگنجونیم.

 ســوال تلخ و تکراری! چرا تو ایران خودمون فضایی رو فراهم نمی کنن که 
آدمای مختلف نگن برای پیشرفت مهاجرت می کنیم؟ حتی فغانی هم نموند.

 داوری که دنیا بهش افتخار می کنه و براش احترام قایل هست رو همیشه 
با کری های رایج هواداری بهش فحاشی کردیم. اون قدری که به خاطر اشتباهاتش بهش فحش دادیم، به خاطر 

افتخاراتش ازش تعریف و تمجید کردیم؟!
 علیرضا فغانی رفت برای همیشه! حاال شما به خاطر چهار تا سوتی که علیه تیمتون زده باز بهش فحش بدید. 

داورایی که برامون موندن از فغانی بهتر بودن واقعا؟!
 با قدرت میشــه گفت که تنها آدم پرافتخار فوتبال ایران در دهه های گذشــته علیرضا فغانی بوده و ما دیگه تو 

فوتبالمون نداریمش و خارجی ها از نبوغ و استعدادی که داره بهره خواهند برد.

#عروس_تاریکی#صداوسیما#سریال
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در هر بار تمرین پناه گیری، در 
محل های امن پناه گیری کنید 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نیاز به صرف وقت 

نداشته باشد.
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شهروند|  شهاب حسینی 
همکاری دیگری را با حســن 
فتحــی، کارگردان ســریال 
پرحاشیه شــهرزاد در ترکیه 
آغاز کــرده و این بــار در نقش 
شمس تبریزی جلوی دوربین 
این کارگــردان خواهد رفت.  
بعد از پایان فصل سوم سریال 
شهرزاد حرف و حدیث درباره 
کار بعدی کارگــردان این اثر 
زیاد بود. حسن فتحی قرار بود 
بر اساس رمان بامداد خمار یک 

سریال عاشقانه دیگر بسازد بعد هم خبر آمد که سریال تاریخی جیران را 
با بازیگران مشترکی از ایران و ترکیه راهی شبکه نمایش خانگی خواهد 
کرد و حاال هم که نام او از یک پروژه دیگر با عنوان »مست عشق« سر در 
آورده است؛ این بار هم پای کشور ترکیه در میان است و یک همکاری 
مشترک. این فیلم و همکاری مشترک برشی از زندگی موالنا جالل الدین 
محمد بلخی و شمس تبریزی است آن هم در شرایطی که طی سال های 
گذشته بارها کشورهای همســایه سعی کردند، این شخصیت ادبی و 

تاریخــی را از آن خــود کنند. 
آن طور که روابط عمومی پروژه 
گزارش داده است، فیلمبرداری 
»مست عشــق« به زودی آغاز 
خواهد شد. فیلمنامه »مست 
عشــق« را فرهاد توحیدی و 
حسن فتحی نوشته اند و دیروز 
هم شهاب حسینی به عنوان 
نخســتین بازیگر ایرانی فیلم، 
نقش شمس تبریزی معرفی 
شد. هنوز نامی از بازیگران دیگر 
و عوامل فیلم کــه ترکیبی از 
سینماگران سرشناس ترکیه ای و ایرانی خواهند بود، برده نشده است. 
برخالف سریال جیران که قرار بود در تهران فیلمبرداری شود، تمامی 
صحنه های این فیلم در ترکیه فیلمبرداری خواهد شد و ظاهرا قرار است 
برای آن شهر قونیه در زمانه حیات موالنا را بازسازی کنند. تهیه کننده 
»مست عشق« مهران برومند است اما دو سرمایه گذار ایرانی و ترکیه ای 
دارد. اگر چه این فیلم مجوزهای الزم از کشور ترکیه را گرفته اما هنوز 

در انتظار اخذ پروانه ساخت از ایران است تا فیلمبرداری آن آغاز شود.

شــهروند| آخرین دیدار 
هفته ســوم را امروز از ساعت 
19:45 دو تیم پرســپولیس 
و صنعــت نفت در ورزشــگاه 
می کننــد.  برگــزار  آزادی 
پرســپولیس قهرمان 3 فصل 
اخیــر لیــگ، در هفتــه دوم 
اولیــن شکســت  متحمــل 
فصــل مقابل تراکتور شــد و 
برای فاصله نگرفتــن از جمع 
مدعیــان، نیــاز مبــرم به 3 
امتیاز بــازی در هفته قبل از 

دربــی دارد. در 2 هفته ای که از لیگ گذشــته، وضع هجومی 
پرســپولیس مناســب نبوده و عملکرد علی علیپــور رضایت 
هواداران را جلب نکرده اســت. این بازیکن با 6 گل بیشــترین 
گل دوران بازیگری خــود را برابر صنعت نفت آبــادان به ثمر 
رسانده است و بهترین گلزن تاریخ تقابل پرسپولیس و صنعت 
نفت محسوب می شــود. او در هر 4 جدال اخیر دو تیم موفق به 
گلزنی شده و امیدوار اســت روند گلزنی خود در فصل جدید را 

آغاز کند. دراگان اســکوچیچ، 
ســرمربی این فصــل صنعت 
نفت، پس از 3 فصل به فوتبال 
ایران بازگشــته و با کسب 4 
امتیاز از 2 بازی آغاز مطلوبی 
در این فصل داشــته اســت. 
تقابل این مربی با پرسپولیس 
هیچ وقت مساوی نشده و در 6 
مصاف برابر پرســپولیس به 2 
پیروزی دست یافته و متحمل 
4 شکست شده است. هرچند 
که گابریــل کالدرون روزهای 
نخســت حضور خود در ایــران را تجربه می کند ولی ســابقه 
رویارویی با دراگان اســکوچیچ را دارد و در زمان سرمربیگری 
الهالل در هر 2 جدال با این ســرمربی به پیروزی رسیده است. 
علیرضا بیرانوند، ســنگربان پرســپولیس در این بازی به دلیل 
محرومیت غایب خواهد بود. بختیــار رحمانی  هافبک باتجربه 
فوتبال ایران که سابقه گل و پاس گل برابر پرسپولیس را دارد، 

در هفته گذشته به جمع طالیی پوشان آبادان ملحق شد.

حسن فتحی بعد از شهرزاد سراغ ساخت زندگی موالنا در ترکیه رفت

شهاب حسینی شمس می شود یا موالنا؟
امروز کالدرون برای تثبیت،باید اسکوچیچ را ببردآن هم زیر سایه برانکو
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