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صدرنشینى 
«مارگارت اتوود» 

فهرســت  تريــن  جديــد 
نشــريه  پرفروش  رمان هــای 
نيويورک تايمــز درحالی اعالم 
شد که نام «وصيت ها»، اثر جديد 
«مارگارت اتوود»  و «اســتفن 
کينگ» در آن به چشم می خورد. 
رمان « وصيت هــا»  در حقيقت 
دنبالــه ای برای رمــان معروف 
«سرگذشــت نديمه» است و 
داســتان وقايع ۱۵ سال پس از 
«سرگذشــت نديمه» را روايت 

می کند.

کاهش وزن 
13 کیلوگرمى 

خانم بازیگر
چاقــی  فــرد  آنيســتون 
محسوب نمی شــد اما به گفته 
دســت اندرکاران ســريال او از 
ديد دوربين چــاق بود و بايد اين 
وزن را از دست می داد. در کتاب 
«نسل دوستان» که به مناسبت 
بيست وپنجمين سالگرد سريال 
«دوستان» (Friends) منتشر 
شد؛ درباره مســأله کاهش وزن 
آنيستون اين گونه نوشته شده بود: 
«او برای ماندن در  هاليوود مجبور 

به کم کردن ۱۳ کيلو شد.  »

بسکتبال ایران 
به رتبه 22 جهان 

رسید
بسکتبال  فدراســيون جهانی 
آخرين رده بندی تيم های ملی 
دنيا را در ماه ســپتامبر و پس از 
پايان  جام جهانی بسکتبال اعالم 
کرد .براين اساس تيم ملی ايران با 
٥ پله صعود و امتياز ٤٤٣,٧ در 
 رده بيست و دوم جهان و دوم قاره 

آسيا و اقيانوسيه ايستاد. 

مصدومیت 
آزمون جدى است

سردار آزمون به دليل مصدوميت 
دو بازی آينده زنيت در ليگ و جام 
حذفی روسيه را از دست  خواهد 
داد.  طبق اخبار منتشر شده در 
رسانه های روسی، به نظر می رسد 
مصدومي ت سردار جدی باشد و 
همه منتظر اعالم خبر رسمی از 
ســوی زنيت درباره مصدوميت 

مهاجم تيم ملی  ايران هستند. 

 

شروع ضعيف رئال مادريد در فصل جاری با زين الدين زيدان سبب شده تا شايعاتی مبنی بر احتمال 
اخراج او بر سر زبان ها بيفتد. نشريه اسپانيايی «مارکا» که ارتباط بسيار نزديکی هم با باشگاه رئال مادريد 
دارد، در خبری مدعی شد ژوزه مورينيو، ماسيميليانو آلگری و رائول گونسالس سه گزينه اصلی مدنظر 
فلورنتينو پرز برای جانشينی زين الدين زيدان در رئال مادريد هستند. همچنين نشريه «موندو دپورتيوو» 
چاپ کاتالونيا مدعی شد رئيس باشگاه رئال مادريد به دنبال اين است که ژابی آلونسو،  هافبک پيشين 

رئال مادريد را جانشين زيدان کند. آلونسو درحال حاضر هدايت تيم رئال سوسيه داد B را برعهده دارد.

زیدان 
در آستانه
 اخراج؟!

عکس نوشت

روزنامه آس اسپانیا در واکنش به 
زیدان  با  رئال مادرید  ناکامى هاى 
طرح جالبى را روى جلد برد. این 
روزنامه با قراردادن 8 مهره فوتبال  
دستى و حذف   هافبک انتقاداتى را 
به تیم زیدان مطرح کرده است که 
تیمش از خــأل در میانه  زمین رنج 
مى برد و با این وجود بوده که زیدان 
حاضر شده است، سبایوس، یورنته 

و کواچیچ را به فروش برساند.

لیونل مسى، فوق ستاره آرژانتینى 
بارسلونا با همکارى آدیداس تولد 
لباس هایى با برندى به نام خودش 
را اعالم کرده و اولین فروشگاهش 

در بارسلونا هم رسما افتتاح شد.

ویشکا آسایش که این روزها بازى 
به  در فیلم سینمایى «گورکن» 
کارگردانى کاظــم مالیى را آغاز 
کرده است، با انتشار این عکس 
نوشت: «سر صحنه «گورکن» با 

آالله  مثال خیلى نازیم ...»

الله اسکندرى با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت: «یادى از گذشته هاى دور. 
مجموعه رسم عاشقى که در روزهاى گذشته از شبکه 5 دوباره پخش شد. در  سال 
83 تولید شد. یادآور خاطراتى خوش با همکاران عزیز. تجربه اى دلچسب با سعید 
ســلطانى نازنین که این روزها مجموعه ستایش 3 را با بازى نرگس جان محمدى بر 
روى آنتن شــبکه 3 دارد. به جرأت مى تونم بگم سعید ســلطانى یکى از بهترین 
کارگردان هایى است که من تجربه  همکارى در 3پروژه رو با ایشون داشتم. با آرزوى 
درخشش مجموعه ستایش3 که کلى از دوستان خوبم در اون بازى مى کنند. عکس 

از دوران نگاتیو.  در کنار سروش جان صحت و صالح میرزاآقایى عزیز.»

تیتربازى
 علیرضا فغانى در استرالیا چقدر حقوق مى گیرد؟

یک مسابقه به جاى یک سال قضاوت!
شهروند| با موافقت رسمی کنفدراسيون فوتبال آسيا 
و فدراسيون فوتبال استراليا،  عليرضا فغانی به عنوان يکی 
از بهترين داوران جهان که به تازگی به استراليا مهاجرت 
کرده، با قراردادی تمام وقت درفصل ٢٠١٩-٢٠٢٠ «ای 

ليگ» استراليا قضاوت خواهد کرد.
بدون ترديد کارنامه پربار و موفق داوری فغانی نقش 
تعيين کننده ای در تالش مسئوالن فدراسيون فوتبال 
اســتراليا برای عقد قرارداد با اين داور داشــت. فغانی 
سابقه سوت زدن فينال ليگ قهرمانان آسيا،  جام جهانی 
باشــگاه ها،  جام ملت های آســيا،  جام کنفدراسيون ها، 
المپيک و رده بندی جام جهانی را در کارنامه داشــته و 
چندبار هم به عنوان بهترين داور  سال آسيا مثل امسال 
انتخاب شده است. طبيعی است که استراليايی ها برای 
جذب اين داور همــه کار می کنند و همکاری با او را يک 
افتخار بزرگ می دانند. کريس نيکو، رئيس فدراسيون 
فوتبال استراليا درباره فغانی گفته است: «اين افتخاری 
بزرگ برای ماست که داوری با پيشينه فغانی را در اختيار 

داشته باشيم.»
مسابقات باشگاهی ليگ استراليا طبق برنامه قرار است 
از سه هفته ديگر شروع شــود و به دنبال آن فغانی هم 
مسابقات مختلف را سوت خواهد زد. به دنبال مذاکراتی 
که از مدت ها قبل انجام شــده،  عليرضا فغانی قراردادی 
تمام وقت با فدراسيون فوتبال استراليا به امضا رسانده و 
شنيده های غيررســمی حکايت از اين مسأله دارد که 
ماهانه رقمی نزديک به ٢٠ هزار دالر استراليا حقوق ثابت 
خواهد داشت. او البته برای قضاوت هر مسابقه در ليگ 
هم دســتمزد نزديک به ٢ هزار دالری جداگانه دريافت 
خواهد کرد و از نظــر مالی و حرفه ای همه چيز به نفع او 

خواهد بود.
در واقع می توان گفت، ارزش ريالی قضاوت يک يا دو 
مسابقه در استراليا برای فغانی به اندازه کل پولی است که 
در طول يک فصل داوری در فوتبال ايران هم به دســت 
می آورد. بــا دالر حدود ٨ هزار تومانی اســتراليا، حقوق 
يک ماهه فغانی نزديک به ١٦٠ ميليون تومان خواهد بود؛  
درحالی  که در ايران برای هر مسابقه بيش از يک ميليون 

دريافتی نداشت!  
فغانی در گفت وگوی کوتاهی که با روزنامه شهروند هم 
داشت، درباره شرايط خود در استراليا بعداز حضور در اين 
کشور گفت:   «کارها درحال انجام شدن است و قراردادی 
تمام وقت با فدراسيون فوتبال اين کشور امضا می کنم 
و با موافقيت AFC می توانم در مسابقات ليگ استراليا 

قضاوت داشته باشم.»
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سيد جالل حسينی در آستانه دربی به خاطر 
مصدوميت با پرســپوليس تمرين نکرد. او که 
در بازی قبلی تيم هم نيمکت نشين بود، حاال 
حضورش در بازی حســاس فــردا در هاله ای 
از ابهام قرار گرفته. در چنين شــرايطی برخی 
هواداران هم بر اين عقيده هستند که کالدرون 
تصميم دارد به مرور زمان نقش سيد جالل در 
تيم را با توجه به باال رفتن ســن او کمتر کند. 
حســينی هم هيچ مصاحبه جنجالی تا کنون 
انجام نداده تا به عنوان کاپيتان به همه نشــان 
بدهد که اختالفی درون تيم وجود ندارد. با اين 
حال بعد ازانتشار خبر مصدوميت سيدجالل 
و احتمال نيمکت نشــين بــودن او در دربی 
هواداران پرسپوليس واکنش های جالبی به اين 

اتفاق داشتند.
   با نبودن سيد جالل تو ترکيب اصلی، شايعه پيوستن سيد جالل به لوانته قوت گرفت.

   اگر از االن به خاطر تصميمات فنی که کالدرون ميگيره، بخوايم به خاطر طرفداری از بازيکن مقابلش 
بايستيم، بايد بگيم که از همين االن قهرمان نخواهيم شد.

   هيچ بازيکنی بزرگ تر از پرسپوليس نيست و اميدوارم نيمکت نشينی سيدجالل به بحران درونی تو 
پرسپوليس تبديل نشه.

   حاال سيد جالل واقعا مصدوم شده يا اين خبر رو دادن که اعتراض احتمالی به نيمکت نشين شدنش تو 
دربی رو به حداقل برسونن؟

   اگر سيد جالل تو دربی بازی نکنه و پرسپوليس ببازه، کالدرون تا آخر فصل هم نميتونه اين فاجعه  و 
حاشيه هايی که به خاطر او به وجود مياد رو جمع کنه.

   شواهد و قرائن نشون ميده که يه اتفاقاتی داره تو پرسپوليس می افته و سيد جالل آدمی نيست که 
همين طوری رو نيمکت بشينه و صداش درنياد.

   بازی ندادن به ســيدجالل تنها يه معنی ميده؛ اينکه کالدرون آمادگی رو به رو شــدن با يک بحران 
احتمالی رو داره و حتما به اين نتيجه رسيده که اونقدر قدرت داره که بخواد پوست اندازی تو خط دفاعی 

تيم رو از االن شروع کنه.
   درسته سيدجالل از بهترين های پرسپوليس تو سال های اخير بوده، اما اين حقيقت که کند شده و کم 
کم بايد از ترکيب اصلی فاصله بگيره رو نبايد فراموش کنيم. با اين حال هنوز يه سر و گردن از خيلی از 

دفاع های ايران باالتره.
  

سعيد بيابانکی با يکی از محبوب ترين خواننده ها يعنی محسن چاوشی درافتاده است. بيابانکی شاعر و طنزپرداز 
است که عضو شورای شعر و ترانه موســيقی اســت. او مدتی پيش در واکنش به اعتراض محسن چاوشی برای 
صادرنشدن مجوز آلبوم «قمارباز»، توييتی را منتشر و اقدام او را شوآف نام نهاد. متن توييت او که بعدا حذف کرد، 
بدين شرح بود: «از کل غزل های موالنا صاف رفته ای سراغ يک بيت و جنجال راه انداخته ای که ارشاد به من مجوز 
نمی دهد. قديم ها نام اين کار بازارگرمی بود و امروز شوآف»! بيابانکی، حال به مناسبت روز شعر و ادب فارسی توييتی 
را منتشر کرده است و از مخاطبانش خواسته تا يک بيت شعر که بسيار با آن زيسته اند را بنويسند، اما آن چه درباره اين 
توييت جلب توجه می کند، پاسخ مخاطبان است. کاربران توييتر با طعنه و متلک به اين اقدام او پاسخ داده اند. پاسخ 

کاربران را به توييت سعيد بيابانکی در زير می خوانيد:   
   بيا و با نفِس روشنت به مرده دالن بباوران که مسيحای ديگری هم هست #سعيد_بيابانکی #  انتظار

   مستی به شکستن سبويی بند است هستی به بريدن گلويی بند است گيسو مفشان، توبه ی ما را مشکن چون 
توبه ی  عاشقان به مويی بند است...! 

   استاد شک نکن روی دست اين بيت بيتی نيومده:   پيچيده شميمت همه جاای تن بی سر چون شيشه عطری که 
سرش گم شده باشد... 

   به جز هوای تو و شانه های آرامت برای گريه مگر جای ديگری هم هست؟ 
   هر عابري در اين شهر يك مرده ي عموديست اين شهر تا بخواهيد سنگ مزار دارد

   به غير از سکه ی مهتاب، ماهی در بساطم نيست چه می خواهيد از شب های مسکينی که من دارم 

#متلک # محسن _ چاوشى

#سیدجالل_حسینى
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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:  ؟؟ / ؟؟

بسـتن کمربنـد مى تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 75 تـا   25 عقـب،  صندلـى 

درصـد کاهـش دهد.
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محســن چاوشــی به شعر 
عالقه دارد و اين را می شــود 
از انتخاب ترانه هايش فهميد. 
اشــعار کالســيک را  خوب 
می شناســد و مشخص است 
کــه حافظ خوان اســت و به 
ســعدی و موالنا هــم عالقه 
دارد. او اشعار شاعران  معاصر 
را هــم پيگيــری می کنــد. 
چاوشی در سالگرد درگذشت 
محمد حسين بهجت تبريزی 

متخلص به شــهريار  يادداشــتی در کانال تلگرامی اش منتشر 
کرده است.  

چاوشی که در آلبوم «من خود آن ســيزدهم» اشعار شهريار 
را خوانده بود، گفته: « آشــنايی من با شهريار،  نمی دانم دقيقا از 
چه سالی و چه سنی شــروع شد. اما اين را می دانم که غزل های 
او و چند شــاعر غزل نويس  معاصر ديگر مثل منزوی هميشــه 
ورد زبانم بود و بيت هايی درخشان از آنها زمزمه زبانم. از همان 
روزهای  شروع به کار هميشــه اين عالقه در من بود که باالخره 

به فراخور حال و بال روزها و 
روزگارم، شعرهايی از  شهريار 
را که بــا آن قرابت و نزديکی 
داشتم بخوانم و منتشر کنم 
که اين اتفــاق باالخره افتاد و 
ديدم شهريار  کسی است که 
می خواهم در کنار شــاعران 
در  را  غزل هايــش  ديگــر، 
آلبومــی که به هــزار اميد به 
انتشار سپرده  بودم تا به عنوان 
نخســتين آلبوم رســمی ام 
منتشر شــود، داشته باشم. همه چيز خيلی ســريع اتفاق افتاد 
و پروســه  آماده ســازی آلبوم هم آن طور که باب ميل من بود، 
طوالنی مدت نبود تا بتوانم با وســواس روی آن کار کنم، با  اين 
همه آلبوم آماده شــد و با دو شعر از شــهريار يعنی «ستمگر» 
و «من خود آن ســيزدهم» رفت تا مجوز بگيــرد،  اما اين مجوز 
هرگز صادر نشــد تا ســال ۹۱ که نه به عنوان نخســتين آلبوم 
رسمی، بلکه اگر اشتباه نکنم به عنوان  ششمين آلبوم منتشر شد 

و شعر شهريار هم نام آلبوم بود .»

شــهروند| اين روزها مســابقات 
کشــتی آزاد قهرمانی جهان به عنوان 
يکی از مهم ترين رويدادهای سال در 
نورسلطان قزاقستان درحال پيگيری 
اســت. بعد از مقام چهارمی کشــتی 
فرنگی ايــران با ٣ مــدال برنز، نوبت 
به آزادکاران رســيد تــا توانايی های 
خود را اثبات کننــد. روز اول با حذف 
اميرمحمــد يزدانــی و راهيابی رضا 

اطری با رده بندی همراه شــد تا کشــتی گير وزن ٥٧کيلوگرم 
نخستين سهميه المپيک را برای کشتی آزاد ايران کسب کند. 

ديــروز هم ٤ کشــتی گير ايرانی در ســالن «باريــس آرنا» 
روی تشــک رفتند و يکــی از آنها دســت بــه کار بزرگی زد. 
عليرضا کريمی در وزن ٩٢کيلوگرم طلســم دوســاله نرفتن 
هيچ کشــتی گير ايرانی به فينال مســابقات جهانی را شکست 
و با ٣ پيروزی مقتدرانه به اســتقبال رقيــب آمريکايی خود در 
فينال رفت. درخشــش کريمی البته نتوانســت ناکامی ديگر 

کشتی گيران را پوشش دهد. 
رضا افضلی در وزن ٧٤کيلوگرم هيچ حرفی برای گفتن نداشت 

و در همــان دور اول بــه يــک حريف 
کوبايــی باخــت و حذف شــد. يداهللا 
محبی هم بعــد از ٢ پيــروزی از پس 
رقيب اوکراينی خــود برنيامد تا بعد از 
شکست اين کشتی گير در نيمه نهايی، 

سنگين وزن ايران هم حذف شود! 
يونس امامی ديگر کشتی گير ايرانی 
بود که عملکرد قابل تحسينی داشت. 
او در وزن ٧٠کيلو تا نيمه نهايی پيش 
رفت، اما از بدشانســی در اين مرحله به  حريــف قزاق برخورد 
کرد. شرايط ميزبانی باعث شــد تا داوران حق امامی را در چند 
صحنه ناديده بگيرند و به راحتــی او را بازنده اين مبارزه کنند. 
حاال امامی بايد برای کســب مدال برنز تالش کند. امروز هم ٤ 
کشتی گير ديگر روی تشــک می روند که بدون  شک پراميدترين 
آنها حسن يزدانی اســت. بهمن تيموری، بهنام احسان پور و علی 
شعبانی نيز به اميد درخشــش در مسابقات جهانی پای به باريس 
آرنا خواهند گذاشــت. بايد اميدوار بود در ٢روز باقيمانده اتفاقات 
خوبی برای غــالم محمدی و تيمــش بيفتد تا عنوانــی بهتر از 

ششمی  سال قبل در قزاقستان به دست بيايد.

 «ستمگر» و «من خود آن سیزدهم» در راه گرفتن مجوز

محسن چاوشى از شهریار و آلبوم تازه اش نوشت
حال نه چندان خوب کشتى ایران در نورسلطان

الطوفان کریمى طلسم فینال را شکست
نج

ج

اتفاق

AFCو با موافقيت AFCو با موافقيت AFC می توانم در مسابقات ليگ استراليا 
قضاوت داشته باشم.»


