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شهروند| دربــی ٩٠ در پيش اســت و مثل حاشيه ها در 
فاصله يک روز مانده به اين رقابت ســنتی و پرتماشــاگر به 
اوج خود رسيده اســت. از کری خوانی پيشکسوتان گرفته 
تا بليت فروشی و آخرين وضع مصدومان تيم ها که خيلی به 
صورت واضح و شفاف اعالم نمی شود. البته استقالل جدا از 
پيگيری وضع مصدومان خود برای بخشش فرشيد اسماعيلی 
به خاطر کارت قرمزی که در برابر نفت مسجدسليمان گرفت 
نيز شديدا پيگير است. انتخاب گزارشگر دربی هم در غياب 
عادل فردوسی پور و مزدک ميرزايی اهميت زيادی پيدا کرده 
و شنيده می شود يک گزارشگر تازه وارد اين بار دربی را گزارش 
می کند. تکليف خيلی از ابهام ها امروز مشخص خواهد شد 
و شــايد بتوان روز قبل از دربی را روز رونمايی از سورپرايزها 

دانست. 
نامه بخشش فرشيد اسماعيلی در کشوی جادويی!

بعد از آن که فدراســيون فوتبال واکنشــی به درخواست 
استقاللی ها برای بخشش فرشــيد اسماعيلی و حضور اين 
بازيکن در دربی نشان نداد، حاال اميرحسين فتحی، مديرعامل 
استقالل حرف های جالبی زده است. او گفته: «متاسفانه تا اين 
لحظه نامه ما به دست کميته انضباطی فدراسيون نرسيده! 
اين نامه روز ۲۵ شــهريور برای سازمان ليگ ارسال شد و در 
همان روز توســط بهاروند به دبيرکل فدراسيون ارجاع داده 
شده اســت. موضوع عجيب اين اســت که تا به حال نامه به 
دست کميته انضباطی نرسيده و اين تعلل ابهام آميز است!» 
به نظر می رسد نامه استقاللی ها نيز مثل بسياری از پرونده ها 
در کشوهای جادويی فدراسيون باقی مانده است. البته اين که 
اصال امکان صدور دستور بخشش فرشيد اسماعيلی وجود 
دارد يا خير؛ اتفاقی است که در فوتبال بی نظير يا حتی کم نظير 
بوده؛ آن هم قبل از يک دربی که حساسيت های زيادی روی 
آن وجود دارد. حسن زاده، رئيس کميته انضباطی چند روز 
قبل گفته بود چند راه برای بخشش اسماعيلی وجود دارد که 
يکی از آنها اعتراض خود داور به اشتباهش در گزارش داوری 
است! اين اتفاق که بعيد است رخ داده باشد، اما کميته داوران 
هم می تواند از اختيارات خودش استفاده کند و با بررسی فيلم 
مسابقه کارت اسماعيلی را پاک کند. اين اتفاق که تا به حال در 

سال های اخير رخ نداده، در ليگ های اروپايی بارها اتفاق افتاده 
و شايد با الگوگرفتن از ليگ انگليس کميته داوران ايران هم 
بتواند رأی به بخشش يک کارت زرد يا قرمز بدهد. به هرحال 
استقاللی ها تا روز آخر اميدوار به پاک شدن اين کارت زرد و 

بازگشت فرشيد اسماعيلی به ترکيب خواهند بود. 
دياباته نيست، اميدواری قائدی و شجاع

يکی ديگر از اخباری که ايــن روزها توجه عالقه مندان به 
فوتبال به ويژه هواداران سرخابی ها را به خود جلب کرده، وضع 
مصدومان استقالل و پرسپوليس است. طبق آخرين اخباری 
که از اردوی دو تيم به گوش می رســد، شيخ دياباته، مهاجم 
خارجی اســتقالل به خاطر مصدوميت از ناحيه دنده دربی 
را از دســت داده، اما مهدی قائدی ممکن است به اين بازی 
برسد. همچنين در تيم پرسپوليس شجاع خليل زاده ديروز 
در تمرين گروهی شرکت کرد، تا نشان دهد برای دربی آماده 
می شود و برخالف اخبار قبلی در اين بازی غايب نخواهد بود. 

بليت ها تمام شد؟
ديروز باشگاه استقالل به عنوان ميزبان دربی ٩٠ آماری 
از فروش بليت ها ارايه کرد. طبق اعالم اين باشگاه ٣٨٥٠٠ 

بليت تا ســاعت ١٥ بعدازظهر ديروز به فروش رسيده بود؛ 
درحالی که در مجموع قرار اســت ٥٦ هــزار بليت به فروش 
برسد. تمام بليت ها الکترونيکی فروخته خواهد شد و بعد از 
کش وقوس های فراوان ظرفيت اســتاديوم همان ٥٠-٥٠ 
است. البته به نظر می رسد باز هم تمام سکوها پر از تماشاگر 
شود و برخی افراد مثل هميشه بدون داشتن بليت بتوانند وارد 

ورزشگاه شوند. 
از سوی ديگر باشگاه پرسپوليس هم بيانيه ای داد و ساعت 
١٦ بعدازظهــر ديروز به نقل از مســئول پــروژه گيت های 
الکترونيک و سامانه فروش بليت ورزشــگاه آزادی نوشت: 
«استقبال هواداران پرسپوليس از خريد بليت دربی، بسيار زياد 
بود و حدود  ۴هزار بليت ديگر باقی مانده است.» با اين وضع 
بايد حداقل درباره جايگاه پرسپوليســی ها گفت که تا امروز 
بليت های آنها به اتمام رسيده و ديگر بليتی وجود ندارد. جايگاه 
استقاللی ها هم احتماال به زودی پر خواهد شد، درحالی که 

بليت فروشی تا ساعت ٦ صبح فردا باز است. 

 گزارش «شهروند» از آخرین حواشى سرخابى در فاصله کمتر از 36 ساعت تا شروع دربى 90

سورپرایزهاى پیش دربى!
  تمام شدن بلیت ها، شایعه گزارشگرى عباس قانع و احتمال بخشش محرومیت فرشید اسماعیلى مهمترین اخبار روز قبل از دربى است

 بهنام تشکر، بنیامین بهادرى، بهرام رادان و نادر طالب زاده کدام برنامه ها را کجا اجرا مى کنند؟

چهره هاى مشترى جلب کن! 

گزارش فروش سینماى ایران در چهارمین هفته شهریور

لیال حاتمى و محسن تنابنده
 ناجیان سینما 

در آخرین هفته تابستان سینماى ایران جانى دوباره 
گرفته و اضافه شدن پنج فیلم به چرخه اکران نویدبخش 
بازگشــت روزهاى خوب به این حوزه است. پنج فیلم 
از روز چهارشنبه 27 شــهریور رنگ پرده نقره اى را به 
خود دیدند که امید است بتوانند تکانى به وضع فروش 

سینما داده و اوضاع را تا حدودى بهبود ببخشند.
تازه واردها، پرفروش ها و شکست خوردگان

«مردى بدون ســایه» یکى از فیلم هــاى جدید با 
بازى  لیال حاتمــى، على مصفا، فرهــاد اصالنى، امیر 
آقایى، گوهر خیراندیش، نادر فالح و به آفرید غفاریان 
اســت؛ فیلمى که در دو روز نخست اکران 76 میلیون 
و 57 هزار تومان فروش داشــت. «شکستن همزمان 
بیست اســتخوان» با بازى محســن تنابنده، مجتبى 
پیرزاده، فرشــته حســینى، فاطمه حسینى، فاطمه 
میرزایى، محیى رضایى، ســعید چنگیزیان و علیرضا 
اســتادى هم در نخســتین روزهاى اکرانش توانسته 
به فروش 116 میلیون و 423 هزار تومانى دســت پیدا 
کند. «شــاه کش» دیگر فیلم تازه روى پرده اســت، 
فیلمى متفاوت با بازى مهناز افشار،  هادى حجازى فر، 
علیرضا کمالى و مجید صالحى که توانسته 57 میلیون 
و 595 هزار تومــان در دو روز اول اکرانش بفروشــد.  
درنهایت دو فیلم «کروکودیل» ساخته مسعود تکاور 
و «کلوپ همســران» به کارگردانى مهدى صباغ زاده، 
دیگر فیلم هاى جدید روى پرده هستند که 23 میلیون 
و 667 هزار تومان و  101 میلیــون و 463 هزار تومان 

فروش داشته اند.
در این هفته عنوان پرفروش ترین فیلم گیشــه در 
اختیار آزیتا موگویى با «ایــده اصلى» بود که با فروش 
519 میلیون و 953 هزار تومانى توانست میزان فروش 
کلى خود را به 3 میلیارد و 220 میلیون تومان برساند. 
«قسم» ساخته محسن تنابنده هم مانند هفته پیش 
در جایگاه دومیــن فیلم پرفروش هفتــه باقى ماند و 
305 میلیون و 516 هزار تومــان فروخت. نکته جالب 
توجه اما حضور «شــبى که ماه کامل شــد» در جمع 
صدرنشینان است که توانســت فروش 269 میلیون و 
397 هزار تومانى را نصیب خود کند تا فروش کلى خود 

را به 18 میلیارد و 621 میلیون تومان برساند.
فیلم ســینمایى «برمــودا» ســاخته رهبر قنبرى 
کمترین فروش هفته را به خود اختصاص داد. «جانان» 
به کارگردانى کامران قدکچیان دیگر شکست خورده 
گیشــه بود، فیلمى با بازى امین حیایى که نتوانست 
در جلــب نظر مخاطبان موفق باشــد. «ســرکوب» 
ســاخته رضا گوران هم تجربه خوبــى را در این هفته 
سپرى نکرد، این فیلم با فروش 37 میلیون و 483 هزار 
تومانى خود توانست در مجموع فروش کلى خود را به 
943 میلیون و 407 هزار تومان برساند و در آستانه ورود 

به باشگاه میلیاردى هاى سینماى ایران قرار بگیرد.
در نهایت فروش کلى ســینماى ایران در این هفته 
بار دیگر به کانــال 2میلیارد تومان وارد شــد، اتفاقى 
که چندان رضایت بخش نیســت، اما نســبت به روند 
هفته هاى گذشته قابل قبول است. فروش 2میلیارد و 
789 میلیون تومانى این هفته نوید بازگشت روزهاى 
پررونق را به گیشه سینماى ایران مى دهد، اتفاقى که 
باید دید با پنج فیلم جدید روى پرده محقق خواهد شد 

یا نه.

هیجان انگیز

شهروند|  ماندانا سوری را يادتان هست؟ همان قيصرالسلطنه ســريال قهوه تلخ که در ســريال ويالی من هم بــازی کرده بود و حاال 
مدت هاست خبری از او نيست . ديروز پوريا ذوالفقاری، منتقد سينما در صفحه شخصی خود از وخامت حال ماندانا سوری، بازيگر سريال 
«قهوه تلخ» به دليل ابتال به ام اس خبر داد. او  نوشته: ماندانا سوری از همان زمان که در کالس های سمندريان بود، روی آثار مديری تعصب 
داشت و با استادانی که طعنه و متلکی نثار طنزهای تلويزيونی می کردند، جدل می کرد. ماندانا با سريال های طنز به شهرت رسيد، ولی درست 
زمانی که پيشنهادها به سمتش سرازير شد و دقيقا در بزنگاهی که هر بازيگر سال ها برای رسيدن آن تالش می کند، فهميد که به ام اس مبتال 
شده. در فضای پچ پچه ای سينمای ايران اين خبر خيلی زود دهان به دهان و دفتربه دفتر پيچيد و نام ماندانا سوری از گزينه های ايفای نقش ها 

کنار گذاشته شد. ماندانا ماند و ام اس و فشار فزاينده مالی. 

روایتى تلخ از 
وضع جسمانى 
ماندانا سورى

ره
چه

شهروند| انگار مثال مسابقه اســت. سلبريتی ها همچنان هم 
يکی بعد از ديگری به دنيای اجرا وارد می شوند. برای برنامه سازان 
تلويزيونی و شــبکه های مجــازی هم در بر همان پاشــنه قبلی 
می چرخد، نقدها فايده ای  ندارد و آنها برای هر چه بيشتر ديده شدن 
برنامه هايشان باز به دنبال سلبريتی ها می روند. داريوش ارجمند، 
 سروش صحت، محمد رضا گلزار و حميد گودرزی، پژمان بازغی 
يا مثال علی انصاريان تنها چند نمونه بازيگران  و چهره های هنری 
هستند که در گذشته وارد حيطه اجرا شده اند و هرازچند گاهی هم 
چند نفر ديگر به اين  ليست اضافه می شود. دقيقا همين حاال هم 
بايد نام چند نفر ديگر را به ليست های قبلی اضافه کنيم؛  بنيامين 
 بهادری، بهرام رادان، بهنام تشکر و حتی نادر طالب زاده. هر کدام 
از اين چهار چهره مشهور و حضورشــان در  عرصه اجرا برای خود 

ماجرايی دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنيم.
بنيامين از در رفت، از پنجره می  آيد

بنيامين بهادری تقريبا از اوايل دهه ٨٠ خود را به عنوان خواننده 
پاپ معرفی کرد و بعد از آن هم سعی کرد  ناخنکی به بازيگری و اجرا 
بزند. البته تا همين حاال در هيچ کدام از اين حوزه ها موفقيت چندانی 
کسب نکرده  اســت، مثل حضور کمرنگش در فيلم سالم بمبئی 
همراه همسرش که هيچ نقد مثبتی در پی نداشت يا  ماجرای اجرای 
يک برنامه تلويزيونی که به درهای بسته خورد. احسان عليخانی 
از پارسال با برنامه ماه عسل  خداحافظی کرده بود ، بنابراين جدول 
برنامه های شبکه سه در ماه رمضان امسال خالی تر از هميشه مانده 
بود.  مديران شبکه سه هم سعی کردند اين جای خالی را با حضور 

يک سلبريتی ديگر پر کنند و  قرعه شان به نام  بنيامين بهادری برای 
اجرای برنامه ماه ماه افتاد. البته درست سر بزنگاه همه چيز نقش 
بر آب و پخش اين  برنامه لغو شد. بعد هم مشخص شد که معاونت 
سيما با حضور اين سلبريتی به عنوان مجری مخالفت کرده  است. 
بنيامين بهادری اما هر طور شده می خواهد مجری شود. چند روز 
قبل يکی از خبرنگاران موسيقی در  توييتر نوشت: «بنيامين بهادری 
در قالب يک «ريليتی شو» زندگی شخصی خود را به نمايش خواهد 
گذاشت.»  البته اين برنامه که نمونه های موفق جهانی زيادی هم 
دارد، قرار نيست در تلويزيون پخش شود و برای يک  شبکه اينترنتی 

آماده خواهد شد. 
در تلويزيون نه، در اينترنت آری

بعد از محمد رضا گلزار و پژمان بازغی، بهرام رادان سومين بازيگر 
چشم روشنی است که نامش برای حضور در  تلويزيون برده شده و 
البته ظاهرا او هم از ورود به تلويزيون باز مانده است.  همين يکی دو 
روز گذشته  بود که خبر حضور بهرام رادان در شبکه سه سيما آن هم 
در يک مسابقه اتومبيلرانی در رسانه ها منتشر شد؛  خبری که البته 
حاال از ســوی روابط عمومی اين شبکه تکذيب شده است. ظاهرا 
اصل موضوع يعنی ساخت  مسابقه اتومبيلرانی همچنان پابرجاست، 
منتها قرار است از شبکه  اينترنت پخش شود. گفته می شود بهرام 
رادان  که به تازگی ســفير طرح افزايش مهارت عمومی رانندگی 
کشور شده اســت، در اين برنامه حضوری متفاوت  خواهد داشت 
به اين صورت که بخش هايی از فعاليت های او درباره ارتقای سطح 

رانندگی مردم و رعايت قانون  در برنامه پخش خواهد شد. 

مافيا بازی بهنام تشکر
نوبتی هم که باشد نوبت بهنام تشکر است که پيش از اين بارها 
در سريال  های تلويزيونی به عنوان يک چهره  موفق بازی کرده است. 
او با وجود حضور چندين ساله اش در تئاتر، سريال ها و تله فيلم ها، 
نخســتين بار با بازی  در ساختمان پرشکان به يک چهره محبوب 
تلويزيونی تبديل شد و شــايد به همين دليل، حضورش به عنوان 
 مجری کمی قابل توجيه تر نسبت به بقيه باشد. به هر ترتيب از او 
برای اجرای مرحله نخســت مســابقه «مافيا»  در شبکه سالمت 
دعوت شــده تا خود را در  اين حوزه هم محک بزند. مافيا به گفته 
عليرضا سلطانی، تهيه  کننده اش يک مسابقه خانوادگی است که در 
آن فرد با آزمون و خطا سعی در شناسايی افراد ديگر می کند:  «در 
اين بازی افراد به دو گروه مافيا و شهروندان تقسيم و نبرد ميان دو 
گروه آگاه و ناآگاه شبيه سازی می شود؛  در اين مسابقه افراد به صورت 
پنهانی تعيين نقش می شوند و اکثريت شهروندان اين فرصت را 
پيدا می کنند تا  افراد مافيا را شناسايی کنند و برای حذف آنها رأی 

دهند.» 
نادرشو به يوتيوب می رود

هفته قبل نام «نادرشو» به عنوان يک برنامه ديگر برای تلويزيون 
برده شد. البته اشتباه نکنيد نادرشو اصال  ربطی به حوزه سرگرمی 
ندارد و يک برنامه سياسی اســت. برای همين هم نادر طالب زاده 
که يک چهره شناخته  شده سياسی است برای اجرای آن در نظر 
گرفته شده است. اگرچه هفته گذشته اعالم شده بود که اين  برنامه 
از شنبه ۲۳شــهريورماه روی آنتن شبکه افق می رود، اما چند روز 

بعد مهدی خانعلی زاده، تحليلگر  سياست خارجی در برابر انتقادات 
توييتری نوشت:  «برنامه  «نادر شو» يک برنامه اينترنتی در يوتيوب 
است که  به زبان انگليسی توليد می شود و جامعه  هدف آن هم افکار 
عمومی آمريکاست. توليد، توزيع و تبليغات آن هم  منحصرا برای 
جامعه  هدف انگليسی زبان صورت می گيرد . اول بپرسيم؛ بعد بر 
مبنای يک خبر دروغ، نقد  کنيم. » منظور او دقيقا اين انتقاد سيد 
مرتضی فاطمی، مجری تلويزيونی در توييتر بود:  « برنامه ای قراره 
شروع بشه به اسم «نادرشو» کجا؟ شبکه افق. مجری؟ نادر طالب 
زاده . مديونيد اگه فکر کنيد  دارم مسخره می کنم .   نادرشو آخه؟ !  »   
ورود سلبريتی ها به اجرا هميشه مورد انتقاد کارشناسان و مجريان 
بوده است. شايد هم بد نباشد اين نقل قول  ژيال اميرشاهی، مجری 
باسابقه تلويزيون که چند وقت قبل گفته بود را مرور کنيم:   «اگر 
ما به حيطه کار  بازيگران نزديک بشويم، ممنوع التصوير می شويم 
و بارها اين اتفاق افتاده اســت. برای خود من بارها پيش آمده  که 
پيشــنهاداتی برای حضور در تئاتر داشــته ام؛ اما از سوی مديران 
تلويزيون چنين اجازه ای بهم داده نشده. اما  اين اتفاق کامال برعکس 
است و بازيگران ســينما و تلويزيون به راحتی نقش يک مجری را 
در برنامه های  تلويزيونی ايفا می کنند.» اين قبيل انتقادات و حرف و 
حديث ها زياد است، اما هيچ وقت راه به جايی نبرده  است. در جريان 
حضور بنيامين بهادری در برنامه ماه ماه و لغو آن هم، معاونت سيما 
از آيين نامه ای برای  محدوديت اجرای سلبريتی ها رونمايی کرد. 
حميد خواجه  نژاد، مدير روابط عمومی ســيما هم گفت:  «آن چه 
مورد  تاکيد معاون سيما است، اســتفاده از چهره هايی با تجارب و 
سابقه حضور موفق در تلويزيون و آشنا با ضوابط  قاب جادويی و نيز 
متناسب بودن با کارکرد آن برنامه بنا بر ضرورت است.» حاال معلوم 
نيست که آيا انتخاب  بهنام تشکر در مسابقه مافيا هم براساس همين 
ضوابط صورت گرفته يا نه؟ البته شايد هم برنامه سازان برای انتخاب 
مجری مافيا، سابقه و تجربه بازيگری بهنام تشکر در چند سريال 

پليسی را در نظر گرفته   باشند!  
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در روزهـاى پـس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـترى نیـاز دارند. 
ممکن اسـت خیلى بترسـند 
و فشـار زیـادى به آنهـا وارد 

باشد. شـده 

مرگ آلن دلون
 شایعه  است یا واقعیت دارد؟

آلن دلون، بازيگر سرشناس سينمای فرانسه و جهان 
درحال پشت سرگذاشتن عوارض ناشی از سکته مغزی 
است و به رغم انتشار برخی شايعه ها درباره درگذشتش 

هنوز اين خبر به صورت رسمی تاييد نشده است.
آخرين خبرها درباره آلن دلون اســطوره ســينمای 
فرانسه که چندی پيش دچار ســکته مغزی شد و بعد 
برای بهبود عوارض آن در سوييس بستری شد، مربوط 
به تصويری از دختر وی در اينستاگرام است که تصويری 
غمگين از خودش را در اينستاگرام به همراه چند بيت از 

شعر «سول» از يک گروه آمريکايی منتشر کرد.
برخی از طرفداران آلن دلــون از اين تصوير، اين طور 
برداشت کرده اند که شــايد حال اسطوره سينما خوب 
نباشد و دختر وی آنوشکا دارد به صورت غيرمستقيم اين 

خبر را منتقل می کند.
با اين حال از روز ۲۳ شهريور تاکنون هيچ خبر رسمی 
جديدی از حال اين بازيگر سرشــناس در ســايت های 

فرانسوی  زبان منتشر نشده است.

خبر

ديروز شايعات زيادی درباره گزارشگر دربی ٩٠ وجود داشت. در غياب عادل فردوسی پور و مزدک ميرزايی 
شايد برای خيلی ها جالب باشد بدانند که چه کسی دربی را گزارش خواهد کرد. شايعات حکايت از انتخاب عباس 
قانع برای گزارش اين بازی حساس داشت؛ گزارشگری که هنوز يک سال از عمر ورودش به گزارش مسابقات فوتبال از 
شبکه سه نمی گذرد. البته او در همين مدت زمان کم و البته با استفاده از پتانسيل تلويزيون های اينترنتی توانسته اسم 
و رسمی برای خودش کسب کند و نحوه خاص گزارش او هم طرفداران و البته منتقدان فراوان خودش را دارد. وقتی با 
اين گزارشگر تماس گرفتيم تا از قطعی بودن اين خبر بپرسيم، او اعالم کرد فعال هيچ چيزی به صورت رسمی به عنوان 
ابالغ گزارشگری در دربی به دستش نرسيده است. البته وقتی سری به صفحه اينستاگرام قانع زديم، ديديم او به صورت 
غيرمستقيم ســعی کرده خبر گزارش خود در دربی را با مخاطبانش در ميان بگذارد. به هرحال گزارش عباس قانع در 
دربی با اين سابقه کم در تلويزيون می تواند يک سورپرايز باشد، چون از قديم االيام معموال گزارش اين مسابقه توسط 
گزارشگران باسابقه و باتجربه انجام می شد. شايد مسئوالن صداوسيما اين ريسک را پذيرفتند و گزارش اين بازی بزرگ 
را به گزارشگری دادند که نحوه گزارشش و کلماتی که به کار می برد، در يکی، دو  سال اخير در فضای مجازی سروصدای 
زيادی به پا کرده است. شايد از ميان گزارشگران باتجربه تنها گزينه های موجود جواد خيابانی، پيمان يوسفی و محمدرضا 
احمدی باشند، اما اگر قرار به استفاده از گزارشگران جوان تر باشد، به جز عباس قانع، شايد فرشاد محمدی مرام که بازی 
رئال و پاری سن ژرمن را هم گزارش کرد، می تواند يکی از گزينه ها باشد.اگر چه خيلی ها می گويند عباس قانع می تواند 

آخرين تکه از تصميمات دربی خراب کن باشد.

عباس قانع؟واقعا؟

روایتى تلخ از 
وضع جسمانى 
ماندانا سورى


