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روایت داغ

ویلموتس 
برای دربی 
برمی گردد؟

مارک ویلموتس، ســرمربی 
تیم ملی شنبه شــب ایران را 
به مقصد بلژیک ترک کرد و 
با توجه بــه برنامه ریزی لیگ 
برتــر و اردوی بعدی تیم ملی 
مشخص نیست برای تماشای 
دیدار دربی پایتخت به ایران 

برگردد.

بازگشت 
مهاجم سابق 
پرسپولیس به 

فوتبال!
فرهاد خیرخواه، مهاجم ســابق 
پرســپولیس که هفته پیش با 
پیراهن خوشــه طالیی ســاوه 
خداحافظی کرده بود، تصمیم 
به بازگشــت گرفــت. او گفته 
فعــال نمی خواهــد مربیگری 
کند و می تواند چند ســال دیگر 

فوتبالش را ادامه دهد. 

 اکران در اروپا
  و انگلیس پیش

 از ایران
»آشفته گی« آخرین ساخته 
سینمایی فریدون جیرانی از 
۱۹ مهرماه در اروپا و انگلیس 
اکران عمومی می شود. این 
فیلم که در ســی وهفتمین 
جشــنواره فجر به نمایش 
درآمد، از اواسط مهرماه در 
کشــورهای آلمان، سوئد، 
ســوییس، هلند و انگلیس 
بــه نمایــش درمی آیــد.  

پخش فیلم های 
»فارگو«، 

 »بی خوابی« 
و »پدرخوانده «

انگشــتر، بی خوابی، پدرخوانده 
۱، پدرخوانــده ۲، هفت دالور، 
فارگو و طلسم عناوین فیلم های 
ســینمایی اســت کــه هفته 
 جاری )۲۳ تا ۲۹ شــهریور( در 
»فیلم خانه« شبکه چهار سیما 

به نمایش درمی آید. 

 

هادی چوپان، ستاره پرورش اندام ایران، که به آمریکا رفته و در مسابقات مسترالمپیا حاضر شده، در 
مرحله پیش داوری همه را حیرت زده کرد. او در این مرحله موفق شد در بین 4 نفر اول قرار بگیرد؛ اتفاقی 
که تا به حال در تاریخ پرورش اندام ایران رخ نداده است. تنها ورزشکار ایرانی که توانسته بود به مسترالمپیا 
برود و رقابت کند، بیت اهلل عباسپور بود که درنهایت در رده هفدهم قرار گرفت. چوپان اما با حضور در بین 4 
نفر برتر نشان داد که یک پدیده در تاریخ پرورش اندام ایران است. فینال رقابت ها فردا صبح برگزار می شود 

و خیلی ها حتی می گویند او شانس قهرمانی دارد.  هادی چوپان به گرگ ایرانی معروف است.

گرگایرانی
درآمریکا
کوالککرد

عکس نوشت

علیرضا بیرانوند قبل از برگزاری جلســه کمیته انضباطی به دعوت محمدحسن 
انصاری فرد در باشگاه پرسپولیس حضور یافت و با مدیرعامل باشگاه گفت وگو کرد. 
در این جلسه بیرانوند بار دیگر تاکید کرد که قصد بی احترامی به هواداران تراکتور 

را نداشته است.

مشکل برند لباس های تراکتور این روزها معضلی شده است؛ تراکتوری ها در مسابقات 
رسمی آدیداس می پوشند اما در تمرینات بازیکنان این تیم با لباس های مختلف کار 

می کنند؛ اتفاقی که برای یک تیم لیگ برتری جالب نیست.

هوتن شکیبا بازیگر نقش حبیب در 
سریال »فوق لیسانسه ها« با انتشار 
این تصویر به طور غیرمستقیم به 
هوادارانش وعده بازگشت کاراکتر 

حبیب در این سریال را داده است.

حســام نواب صفوی که این روزها به واســطه عکس های عجیبش در اینستاگرام 
حاشیه ساز شده، عکسی عجیب با لوگوی جشنواره  تورنتو منتشر کرده است.

تیتربازی

دربارهآزمونکهچیزینماندهفاجعهبهباربیاورد!

خشمسردار
درحضورخانمبازیگرباسرتراشیده!

شهروند| ســردار آزمون با پنالتی ای که 
در مســابقه زنیت ســنت پترزبورگ مقابل 
آرسنال توال از دست داد و درگیری ای که بر 
سر تعویضش با داور پیدا کرد، خبرسازترین 
چهره هفته لیگ روســیه شده است. زنیت 
در این مسابقه  ســه بر یک به برتری رسید 
اما ستاره ایرانی در طول مســابقه اتفاقات 
عجیبی را تجربــه کرد. زنیــت اولین گل 
خود را خیلی زود در دقیقه 5 بازی توســط 
آرتم زیوبا به ثمر رســاند و در دقیقه 22 در 
حالی که صاحب پنالتی شــده بود و سردار 
آزمون می توانست گل دوم تیمش را به ثمر 
برساند ضربه خود را به شکلی زد که توسط 
دروازه بان حریف دفع شد. بعد از این پنالتی 
از دست رفته آن چه توجه رسانه های روسی 
را به خود جلب کرد این بود که آزمون حاال 
6 مسابقه است که برای زنیت گلزنی نکرده 
است. اما خبرســازی دوم ســردار در این 
مسابقه به زمانی برمی گردد که او به دستور 
سرمربی این تیم تعویض شد و باید زمین را 
ترک می کرد. در حالی  که ساعت دقیقه 75 
بازی را نشان می داد پرچم تعویض باال رفت 
و ســردار باید زمین را از نزدیک ترین نقطه 
ممکن ترک می کرد. اما ســردار که گویی 
بدش نمی آمد تنشــی در زمیــن به  وجود 
بیاورد از ایــن کار خودداری کرد و در حالی 
 که داور به سمت او رفت و اصرار داشت که 
هر چه سریع تر از زمین بیرون برود، او از این 
کار خودداری می کرد. درنهایت آرتم زیوبا 
هم تیمی سردار هم که نمی توانست با حرف 
او را راضــی به گوش دادن به دســتور  داور 
کند، مجبور شد ســردار را با استفاده از فن 
کمرگیری از زمین بیرون ببرد تا او با جریمه  

سختی از طرف داور روبه رو نشود. 
نکتــه قابل توجه دیگر ایــن بازی حضور 
تینا آخوندتبار بر سر بازی زنیت و آرسنال 
بود. این بازیگر زن ایرانی کــه این روزها با 
سری تراشیده در مسابقات بوکس حرفه ای 
مبارزه می کند، عکسی از خود در ورزشگاه 
زنیت منتشــر کــرده و گفته شــاهد بازی 

سردار بوده است.
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دیروز توییت یکی از کاربران زن  از پربازدیدترین و جنجالی ترین توییت هایی بود که در این شبکه اجتماعی منتشر 
شد. کاربر خانمی به نام میترا که راننده تاکسی است در توییت خود درباره شرایط سخت زندگی و کار کردن با تاکسی 
نوشته بود: »فوق لیسانس مهندسی شیمی دارم. به هر دری زدم کار گیرم نیومد! تاکسی هم تازه واسه خودم نیست! 

سودش با صاحاباش نصف نصف! فقط برای ۵۰  هزار تومن در روز چه حرف ها و کنایه هایی نمی شنوم!« 
این توییت  نه تنها بازتاب گسترده ای داشت بلکه سایر کاربران کامنت های جالبی زیر آن نوشتند که بخشی از آن را 

در زیر می خوانید:  
  آخه اینم شد دغدغه؟ شما االن فقط باید نگران این باشی که چرا نمیذارن استادیوم بری.

  فقط کافیه حرف مردم برامون مهم نباشه! هیچ کاری، عار نیست.
  من هم ارشد مهندسی شیمی دارم و کار ندارم. اشتباه ترین رشته برای تحصیل تو این مملکت شیمیه و منم دارم 

مسافرکشی می کنم.
  کار گیر بیاری درآمدش در حد همون کار کردن با تاکسیه! حقوق نمیدن که!

  گفتید فوق لیسانس مهندسی شیمی دارید، یاد پرونده فساد پتروشیمی ها افتادم! آدمایی که سواد این کار رو 
نداشتن و اومدن تو این حوزه دزدی کردن.

  آدم میمونه با لیسانس مهندسی شیمی بره سر کار که به زور 2 میلیون حقوق بگیره یا اسنپ کار کنه ماهی 4-3 
تومن درآمد داشته باشه.

  زیر آینه وسط دوربین نصب کنید... کســی حرف بیخود زد شکایت کنید... دلیلی نداره هر دری وری رو تحمل 
کنید... باید یواش یواش یاد بگیریم با آدمای بد مدارا نکنیم.

  حاال شما فوق لیسانس داری و داری با تاکسی کار می کنی. ما خیلی مهندسین بیکار داریم که با همون تاکسی هم 
نمی تونن کار کنن.

 
طرح جدید مجلس یک بار دیگر در شبکه های مجازی سر و صدا به پا کرده است؛ طرحی که به گفته محمدعلی 
پورمختار، یکی از نمایندگان، قرار است به شکایت از  هالیوود منتهی شود. او چند روز قبل گفته بود که در کلیات 
موضوعی این طرح که به امضای 180 تن از نمایندگان مجلس رسیده، عنوان شده است: »دولت جمهوری اسالمی 
ایران موظف است در دادگاه های بین المللی ضمن شکایت از صنعت سینما و تلویزیون آمریکا )هالیوود( به دلیل 
توهین به ملت و تاریخ ایران در تولیدات سینمایی، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.« کاربران شبکه های 

اجتماعی هم البته واکنش های جالبی به این خبر داشته اند که برخی از آنها را در ادامه می خوانید:  
 خب! حاال از کجای  هالیوود میخوان شکایت کنن؟!

 فکر می کنن یه اتاقی و دفتر دستکیه اسمش  هالیووده.
 كاری مي كنیم كه آل پاچینو بیاد بیفته به دست و پامون.

 الکی نیست که؛ نوبت منهتن و شانزه لیزه هم می شه.
 باید از بالیوود  هم شکایت کنن. مخصوصا آمیتا باچان.

 آخ! چی میشه اگه سینمای جهان رو  ِبدن به وزارت ارشاد برای ممیزی! تصور کن! 
 آقا اگر ما طومار جمع کنیم واســه حمایت از این قضیه، ممکنه اســتخداممون کنند بریم ســر کار که بتونیم

 ازدواج کنیم.

#  تاکسی#راننده_   زن
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شهروند| نه روز ملی ســینما، نه بلیت نیم بها و نه حتی حضور بازیگران 
چهره و مطــرح هیچ کدام نتوانســته اند فروش ســینماها را به حد قابل 
قبولی برســانند و روزجمعه گیشــه ها آماری تأســفبار را تجربه کردند. 
عالوه بر همه اینها، تعطیلی چند روزه ســینماها این تصــور را به وجود 
آورده بود که احتماال تعداد بیشــتری از مخاطبان به ســالن ها کشیده 
می شــوند. تأســفبارتر از همــه اینها، تعــداد مخاطبان بعضــی از این 
فیلم هاســت که از تعداد انگشتان دســت تجاوز نمی کند. بله! مخاطبان 
 »صدای منــو می شــنوید؟« در روز تعطیل با بلیت نیم بهــا، فقط 5نفر 
بوده است. وضع سینماها از ماه های قبل سینماگران را با نگرانی مواجه کرده 
است. همین چندوقت پیش جمعی از مدیران پردیس های سینمایی در 
بیانیه ای از »ادامه رکود و افت فاحش فروش سینمای ایران که باعث فرار 
سرمایه گذاران ساخت ســینماها و توقف فعالیت پردیس های سینمایی 
ایران و تعطیلی آنان خواهد شــد.«، ابراز نگرانی کردند و حاال هم مشروح 
گزارش فروش فیلم ها براساس سامانه فروش که در ادامه می خوانید، به این 

نگرانی ها دامن می زند.
روسی: ســاخته جدید امیرحســین ثقفی که بازیگرانی چون طناز 
طباطبایی و صابر ابــر را دارد، در کل ایران تقریبا دو هــزارو 700نفر را به 

سینماها کشاند و تقریبا 23 میلیون تومان فروخت.
ایده اصلی: این فیلم به کارگردانــی آزیتا موگویی با بازی بهرام رادان، 
مریال زارعی،  هانیه توسلی و پژمان جمشــیدی در کل سینماهای ایران 

95 میلیون تومان فروخت که بیش از نیمی از آن از گیشه های تهران بود.  
قسم: حتی حضور مهناز افشار، سعید آقاخانی، مهران احمدی و حسن 
پورشیرازی هم نتوانست فروش فیلم را در این روز نجات دهد. 66 میلیون و 

700 هزار تومان فروش کلی این فیلم با 8 هزار مخاطب است. 
قصر شیرین: فیلم رضا میرکریمی با بازی حامد بهداد که به تازگی جام 
طالیی بیست ودومین دوره جشنواره فیلم شانگهای را از آن خود کرده است، 

با 4 هزار و 100 مخاطب فقط 35 میلیون و 300 میلیون تومان فروش کرد.
جانان: این فیلم با بازی امین حیایی، مژگان بیات، پروانه معصومی، بیژن 
بنفشه خواه، ســحر زکریا، مهران رجبی و چنگیز وثوقی در کل 5 میلیون 

تومان فروخت و مخاطبان آن در کل ایران 775نفر بودند. 
 سرکوب: میزان مخاطبان این فیلم از جانان هم کمتر بود. این فیلم به 
کارگردانی رضا گوران با بازی باران کوثری، سارا بهرامی، الهام کردا، پردیس 
احمدیه، رویا افشــار و جمشید  هاشــم پور 6 میلیون تومان فروش کرد و 

715نفر به تماشای آن نشستند. 
شکستن همزمان بیست اســتخوان: این فیلم با بازی محسن 
تنابنده، مجتبی پیرزاده، فرشته حسینی، ســعید چنگیزیان و علیرضا 

استادی 23 میلیون تومان فروخت و دو هزار و 500نفر آن را تماشا کردند.
تپلی و من، 16میلیون، چاقی بعد از مدت ها توقیف 19میلیون،  برمودا  
یک میلیون و درنهایت صدای منو می شــنوید؟ با 5 مخاطب که همه در 

سینماهای تهران بودند، حدود 50 هزار تومان فروش داشته اند. 

فدراسیون  رئیس  شــهروند| 
بوکــس از زمانــی کــه روی کار 
آمــده، نه تنها از حاشــیه های این 
رشــته کم نکرده، بلکــه  خودش 
هــم جنجال هایــی آفریــده که 
کار به شــکایت و شکایت کشــی 
رسیده اســت. بعد از ویدیویی که 
از انگلیسی  صحبت کردن عجیب 
حسین ثوری در جلســه با رئیس 
فدراســیون جهانی منتشــر شده 

بود، چندی پیش پناهنده  شــدن یکی از بوکســورها برای او 
حاشــیه هایی را به وجود آورد. مبین کهرازه ملی پوش بوکس 
بعد از سفر به اتریش  از کاروان تیم ملی جدا شد و برخی عنوان 
کردند این اتفاق با هماهنگی رئیس فدراســیون رخ داده است. 
عیســی  گل محمدی، سرپرست ســابق تیم ملی منتقد اصلی 
حســین ثوری در این ماجرا بــود. بعد از چند روز عنوان شــد 
که  رئیس فدراســیون بوکس از گل محمدی شــکایت کرده، 
اما سرپرست ســابق تیم ملی هم شــکایت متقابلی را به  خاطر 
مصاحبه های تند ثــوری علیه خودش انجــام داده بود.بعد از 

گذشت چند ماه دیروز حکم جلب 
رئیس  فدراســیون بوکس توسط 
دادگاه به دست گل محمدی رسید 
و او هم تصویر این حکم را رسانه ای 
کرد. عالوه بر  این کار، سرپرســت 
ســابق تیم ملی همراه با یک مامور 
نیروی انتظامی به محل فدراسیون 
رفت و ثــوری را در اتاق  ریاســت 
بازداشت کرد! بعد از انتقال رئیس 
فدراســیون بوکس بــه کالنتری، 
برخی از مسئوالن ورزش ازجمله  صالحی امیری رئیس کمیته 
ملی المپیک با گل محمدی تماس گرفتند تا رضایت او را جلب 
کنند و اجازه ندهند  بازداشــت ثوری ادامه دار باشد. درنهایت 
سرپرست ســابق تیم ملی به عنوان شــاکی این پرونده رضایت 
داد و رئیس  فدراسیون بوکس چند ســاعت بعد از بازداشت، با 
رضایت شاکی آزاد شد.  این اتفاقات درحالی رخ داد که تیم ملی 
 بوکس ایران هم اکنــون در رقابت های جهانــی حضور دارد و 
به نظر می رســد حاشــیه های فعلی حتی روی کار  ملی پوشان 

بوکس هم تأثیر بگذارد.  

ازقسممهنازافشارتاایدهاصلیپرحاشیه

فروشعجیبوغریبفیلمهادرروزملیسینما
حسینثوریباوساطتمسئوالنورزشآزادشد

چهپشتپردهبازداشتچندساعتهرئیسفدراسیونبوکس
دری

اتفاق

#شکایت_از_هالیوود


