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   آرش ظلى پور بعد از حاشــيه اى كه براى برنامه «من و شما» پيش آمد و 
منجر به يك سال دورى اش از تلويزيون شد، با برنامه باسابقه «ورزش از نگاه دو» به 

تلويزيون و حوزه اجرا بازگشت.
 به گزارش ايسنا، آخرين حضور ظلى پور به سال گذشته و اجراى برنامه «من و شما» 
برمى گردد. نهم آذر ماه سال گذشته مسعود فراستى كه مهمان برنامه «من و شما» 
بود، پس از جدالى لفظى با آرش ظلى پور، اين برنامه زنــده تلويزيونى را ترك كرد؛ 
موضوعى كه حواشى زيادى را به دنبال داشت و در نهايت به توبيخ عوامل اين برنامه 
تلويزيونى منجر شــد. حاال اين مجرى تلويزيون با اجراى برنامه «ورزش از نگاه دو» 
كه فصل جديد پخش خود را با دكور و شــكل محتوايى تازه از شب گذشته كليد زد، 
به شبكه دو سيما آمد. او در بخش هايى از صحبت هايش در برنامه شامگاه گذشته، به 

سابقه «ورزش از نگاه دو» اشاره و ابراز اميدوارى كرد كه اين برنامه بتواند به جايگاهى 
كه شايسته اسمش است برسد.

ظلى پور همچنين يادآور شد كه 12 ســال قبل به لطف جهانگير كوثرى با همين 
برنامه وارد تلويزيون شده اســت و در ادامه از دوره اى كه «ورزش از نگاه دو» توسط 
جهانگير كوثرى تهيه و اجرا مى شد، به عنوان يكى از بهترين دوران اين برنامه ياد كرد.
اين مجرى تلويزيون سپس از سابقه فعاليتش در حوزه ورزش و سردبيرى روزنامه هاى 
ورزشى گفت و توضيح داد: ممكن است در ابتداى امر خيلى ضعف داشته باشيم چون 
تالش كرديم تغييرات زيادى ايجاد كنيم تا اين برنامه به جايگاهى كه شايسته نامش 
است برسد. به گزارش ايســنا، ظلى پور همزمان به عنوان مجرى در برنامه راديويى 

«صحنه» راديو تهران هم حضور دارد

من خبرچین نیستم!
 شيث در 31 سالگى فوتبال را كنار گذاشت در 
حالى كه وقتى به عنوان يكــى از بازيكنان تيم هاى رده 
پايه نامش مطرح شد به گمان بسيارى از كارشناسان مى 
توانست سال ها در تيم ملى و پرسپوليس بازى كند. او با 
پرسپوليس دو قهرمانى در جام حذفى و يك قهرمانى در 
ليگ برتر هفتم به دست آورده است هرچند اين افتخارات 
مى توانست به مراتب بيشتر باشــد. او با وجود آنكه يكى 
از بازيكنان تيم هاى ملى رده پايه ايران بود اما تنها 8 بار 
لباس تيم ملى بزرگســاالن را به تن كرد آن هم در دوره 

اى كه يك استقاللى هدايت تيم ملى را به عهده داشت.
براى شيث رضايى اما شهرت از دربى 59 و از اسفند سال 
83 آغاز شد. او در حالى كه يك بازيكن 20 ساله بود توسط 
على پروين به عنوان مدافع بــه زمين آمد اما دقايقى بعد از 
حضورش در زمين با يك ضربه سر، دروازه استقالل را باز كرد 
تا بازى مساوى شود. پرسپوليس البته اين بازى را با نتيجه 
سه بر دو باخت اما نام شيث در ذهن هواداران اين تيم حك 
شد. اصطالح «چه كسى هم گل مى زنه» را عادل فردوسى 
پور اولين بار بعد از به ثمر رســيدن ايــن گل به كار برد. او 
دو فصل خوب در ليگ ششــم و هفتم با پرسپوليس داشت 
هرچند در چهار بازى پايانى فصل توســط افشين قطبى و 
باشگاه از تيم كنار گذاشته شد اما بعد از يك فصل حضور در 
صبا به پرسپوليس بازگشت. او سه فصل در پرسپوليس بود 
اما با على دايى سرمربى وقت پرسپوليس دچار چالش شد و 
از اين تيم بار ديگر جدا شــد. با وجود حضور او در سه تيم 
شهردارى تبريز، مس كرمان و راه آهن شيث رضايى هيچگاه 
روزهاى پرفروغش در پرسپوليس را تكرار نكرد و در سى و 
يك سالگى براى هميشه كفش هايش را آويخت. او با وجود 

آنكه از نظر فنى يكى از بهتريــن هاى خط دفاعى در زمان 
خودش بود اما در مقاطعى مرد اول حواشــى رسانه اى هم 
بود. شيث رضايى چند روز قبل ميهمان «آنتن» و «ورزش 
3» بود؛ مصاحبه با او هرچند مجادله آميز نبود اما مصاحبه 
اى پر از چالش و حرف هاى گفته نشــده و جالب از آب در 
آمد. بخشى از گفت و گوى انجام شده با شيث در اپليكيشن 

و سايت «آنتن» را در زير مى خوانيد:

قطبی فكر می کرد من کاری می کنم
خبرنگارى از من پرسيد اگر يك تير در تفنگت داشتى 
به كى  شليك مى كردى؟ من ابتدا پرسيدم كه اين سوال 
جدى است يا فان و آن ها گفتند شــوخى است. به همه 
مربيانم احترام مى گذارم چون معلــم هاى من بوده اند. 

من هم اگر يك روزى ســرمربى شوم اين انتظار دارم يك 
بازيكن از من خوشــش نيايد. چون مربيگرى سليقه اى 
است و شايد يك بازيكن در سليقه من نباشد اما نظرم اين 
است كه اگر يك گلوله داشته باشم به قطبى مى زنم. چرا؟ 
به خاطر اتفاقات و حواشى كه در تيم به وجود آمد. ايشان 
فكر مى كرد من كارى مى كنم، بازوبند كاپيتانى را از من 
گرفت و دوباره برگرداند. برخالف آنچه مى گفتند من به 
همراه نيكبخت و ديگر بازيكنان هيچ جلسه اى با حبيب 
كاشانى براى بركنارى قطبى نداشتيم. گواه زنده اش آقاى 
كاشانى است. ايشان آدم بسيار خوبى است كه هيچوقت 
دروغ نمى گويد. گفته ها و شنيده ها زياد است. من فيكس 
بازى مى كردم و در تيــم صدرجدول بوديم و دليلى براى 

اين كار نداشتيم.

  23 نفر از 13 آذر ماه می آیند

   همزمان با مشخص شدن زمان اكران فيلم 
ســينمايى «23 نفر» به كارگردانى مهدى جعفرى از 
پوستر رسمى اين فيلم رونمايى شد.  به گزارش ايسنا 
به نقل از  روابط عمومى فيلم، فيلم ســينمايى «23 
نفر» به كارگردانى مهدى جعفــرى و تهيه كنندگى 
مجتبى فرآورده از چهارشنبه 13 آذر ماه در سينماهاى 

سراسر كشور به اكران در خواهد آمد. 
اين فيلم سينمايى موفق به دريافت سيمرغ بهترين 
فيلم از نگاه ملى جشــنواره ســى و هفتم فيلم فجر، 

پروانه زرين بهتريــن فيلم و بهتريــن كارگردانى از 
جشنواره فيلم كودك نوجوان اصفهان و فيلم برگزيده 
يونسكو در ايران شــد.  بنابراين گزارش، «23 نفر» 
به تهيه كنندگى مجتبى فــرآورده، روايت گروهى از 
رزمندگان نوجوان ايرانى اســت كه در جريان جنگ 
ايران و عراق در سال 1361 به اسارت نيروهاى عراقى 
درآمدند. سازندگان فيلم سينمايى «23 نفر» عبارتند 
از: تهيه كننده: مجتبى فرآورده، نويسنده و كارگردان: 
مهدى جعفرى، مدير فيلمبــردارى: مرتضى قيدى، 

طراح صحنه: كامياب امين عشايرى، طراح لباس: سارا 
ســميعى، جلوه هاى ويژه ميدانى: محسن روزبهانى، 
جلوه هاى ويــژه بصرى جنگ: هادى اســالمى، جلو 
هاى ويژه بصرى بخش عراق: امير ســحرخيز، مدير 
توليد: رضا زنجانيان، عكاس: محمد بدرلو، مشاوران: 
احمد يوســف زاده، محمد ســاردوئى، تدوين: ميثم 
مواليى، صدابردار و صداگذار: بهمــن اردالن، طراح 
چهره پردازى: عباس عباسى، مشاور رسانه اى: مهرداد 

معظمى.
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ایدهجالبیرابرایکاهشقیمتبنزینخطاببه
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جکدورسیمدیرعاملموفقشرکتتوییتر،به
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گوگلرازیرسوالبرد.

  گفته های مجری ای که درگیری با فراستی از تلویزیون دورش کرد

ترکیه محبوب؛ نویسندگانش ممنوع
    در حالــى تركيــه به عنــوان ميهمــان  ويژه 
سى وسومين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران انتخاب شده 
كه به نظر مى رســد ما در اين انتخاب و در مقابل، در قبال 

ادبيات اين كشور سياست يك بام و دو هوايى داريم.
بــه گــزارش ايســنا، در چهارميــن جلســه شــوراى 
سياســت گذارى سى وسومين نمايشــگاه بين المللى كتاب 
تهران كه روز چهارشنبه (ششــم آذرماه) با رياست محسن 
جوادى - معــاون امور فرهنگــى وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى-  برگزار شد، از گزينه هاى موجود، كشور تركيه به 
عنوان كشور «ميهمان ويژه» نمايشگاه كتاب تهران انتخاب 
شد. پيش تر، كشــورهاى عمان، افغانستان، ايتاليا، روسيه، 
صربســتان و چين به عنوان «مهمان  ويژه» در نمايشــگاه 
بين المللى كتاب تهران حضور داشــته اند. تركيه در حالى 
به عنوان ميهمان ويژه نمايشــگاه كتاب تهران انتخاب شده 
كه هم زمان با سى ويكمين دوره  نمايشگاه بين المللى كتاب 
تهران، برنامه هاى اورهان پاموك - مشــهورترين نويسنده 
حال حاضر تركيه و برنده جايــزه نوبل ادبيات - كه به ايران 
سفر كرده بود لغو شــد و او تنها در يك نشست خبرى كه 
قرار بود آغازگر برنامه هايش باشــد شركت كرد، همچنين 
در گفت وگو با برخى رسانه ها به پرسش هاى آن ها پاسخ داد. 
انتشارات ققنوس از  پاموك دعوت كرده بود تا در نمايشگاه 
كتاب حضور و با مخاطبانش ديدار داشــته باشد، اما سفر او 
حاشيه ساز شد و نتواســت در برنامه اى كه ناشرش در ايران 
براى او در محل برگزارى نمايشگاه كتاب (در مصالى تهران) 
تدارك ديده بود، حاضر شود. همچنين پس از لغو اين برنامه، 
مراسم «شــب اورهان پاموك» در خانه انديشمندان علوم 

انسانى با مديريت مجله «بخارا» نيز لغو شد.
از طرف ديگر، از شهريورماه خبرهايى مبنى بر لغو مجوز 
كتاب هاى اليف شافاك، ديگر نويسنده معروف تركيه كه با 
كتاب «ملت عشق» در ميان مردم ايران شناخته شده است، 
منتشر مى شــود. در اين بين از لغو مجوز كتاب هاى «10 
دقيقــه و 38 ثانيــه در اين دنيــاى عجيب» (انتشــارات 
مهرانديش)،  «ناپاك زاده استانبول» (نشر «آسيم» و نشر 
«فرهنگ نشــر نو») و كتاب «شرم» (نشر «مرواريد») اين 

نويسنده خبر رسيده است.
انتخاب كشورى به عنوان مهمان  ويژه در نمايشگاه كتاب با 
هدف گسترش تعامل فرهنگى بين دو كشور انجام مى شود؛ 
حال بايد ديد تركيه قرار اســت چگونه در نمايشگاه كتاب 
تهران شركت كند و آيا مســائلى در اين زمينه حاشيه ساز 

مى شود؟ هرچند اورهان پاموك به خاطر ابراز ديدگاه هايش 
درباره دولت تركيه نويســنده محبوب دولت اين كشور هم 
نيست. او از نويسندگان معترض و منتقدان سرسخت دولت 
«رجب طيب اردوغان» است و به خاطر سخنان و انتقادهاى 
خود حتى به زندان هم افتاده اســت. پاموك به «توهين به 
ترك بودن» متهم و اظهاراتش درباره نسل كشــى ارمنى ها 
حاشيه ساز شده است. البته اليف شافاك نيز به خاطر اشاره به 
نسل كشى ارمنى ها در رمان دوم خود «حرامزاده استانبول» 
از سوى دادگاه تركيه به جرم «اهانت به ترك بودن» متهم 
شد. پرونده او در ژوئن 2006 بسته شد، ولى چند ماه بعد، 
دوباره باز و او با احتمال سه ســال زندان روبه رو شد، اما در 
21 ســپتامبر 2006 به خاطر كمبود مــدرك، پرونده اين 

نويسنده بسته شد.

اجرای نمایشی ویژه کودکان و نوجوانان
كائنات- نمايش «سارا و ماه» ويژه كودكان و نوجوانان به 
ميزبانى خانه موزه استاد انتظامى به روى صحنه مى رود. به 
گزارش ايسنا،طبق گزارش رسيده، نمايش «سارا و ماه » به 
نويسندگى  ميترابيات و كارگردانى سيد محمد طاهرى راد 
از روز 10 آذرماه الى 30 آذر ماه از ساعت 17 در خانه موزه 
استاد انتظامى بر روى صحنه مى رود. در خالصه داستان  
نمايش آمده است، نمايش « ســارا و ماه « كه بر گرفته از 
داســتان عاميانه ( فولكلوريك ) و قديمى « ماه پيشــونى 

« اســت ؛ حكايت دخترى به نام ساراست كه با نامادرى و 
ناخواهرى خود ثريا ، زندگى ميكند. يكى از روزها كه طبق 
معمول نامادرى سارا را راهى صحرا مى كند تا پنبه بچيند 
و براى زن آقا نخ ريســى كند بادى مى وزد و اتفاقاتى مى 

افتد كه ...
در اين اثر نمايشى نگين الســادات طاهرى راد، سارينا 
عمادى، فراز علييزدانى، عسل نقاده، نازنين زهرا بابائيان، 
تينا وطن خواه، رونيتا حيدرى، ساينا رضايى، غزل دلشاد، 
الوين خاســب ايفاى نقش مى كننــد. از ديگر عوامل اين 
نمايش مى توان فاطمه واشقانى فراهانى دستيار كارگردان 
، برنامه ريز ، روابط عمومى و طراح پوستر و بروشور ، منشى 
صحنه و عــكاس مريم طايفه آزادى ، آهنگســاز و تنظيم 
كننده اميد اســكندر،  نوازنده ضرب مهران تخته بر ، امور 
نور و صدامحمد تقى واشــقانى فراهانــى ، امور هماهنگى 
و توليد ليال شــريفى زنجانى،  طراحى صحنــه و لباس ، 
ساخت تيزر و جلوه هاى بصرى ســيد محمد طاهرى راد 
، مشاور امور رســانه ايو تبليغات حسين واشقانى فراهانى 
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اندرزگو (قيطريه)، شرق به غرب، روبروى بلوار كاوه، خيابان 
احمدى، پ28از گيشــه  بليط تهيه كرده يــا براى رزرو با 

شماره 09129056022 تماس بگيرند.  

 عاقبت اعتیاد پسر بچه چینی به موبایل!
 بدون شــك اينترنت فوايد و مضرات خود را دارد. اگرچه امروزه اينترنت 
موجب سهولت در انجام كارها شده اما استفاده نادرست از آن نيز لطماتى به زندگى 
انسان وارد كرده است. اعتياد به اينترنت موجب شده تا برخى افراد حتى از زندگى 
عادى خود نيز فاصله گرفته و دچار مشــكالت متعدد شــوند. ايجاد بى نظمى در 
زندگى روزمره، اختالل در خواب و تأثيرات منفى بــر روابط با خانواده و اطرافيان. 
تا جايى كه كه اعضاى يك خانواده از نظر فيزيكى فاصله چندانى از هم ندارند و در 
كنار يكديگر نشسته اند اما از نظر روحى و عاطفى ميان آنها اقيانوس ها فاصله افتاده 
است. اما در اين ميان كودكان و نوجوانان بيشترين قربانيان اين پديده نوظهور عصر 
جديد هســتند. والدينى را تصور كنيد كه به جاى وقت گذاشتن براى فرزند خود 
با دادن يك تلفن همراه به دســت او از زير بار اين مســئوليت به آسانى شانه خالى 
كرده اند. شايد آنها به گمان خود در كوتاه مدت مســئله را حل كرده باشند اما در 

درازمدت آسيبى جبران ناپذير به كودك و نوجوان خود وارد كرده اند. ويدئويى كه 
در شبكه هاى اجتماعى منتشر شده است يكى از آسيب هاى جبران ناپذير اعتياد به 
اينترنت كودكان و نوجوانان را به تصوير مى كشد. اين ويدئو كودكى را نشان مى دهد 
كه به دليل محو شــدن در تلفن همراه خود والدينش را در خيابان گم مى كند. در 
حالى كه اين پسربچه دســت مرد غريبه اى را گرفته و محدوده اى را در خيابان با او 
قدم مى زند، ناگهان متوجه مى شــود كه اين مرد پدرش نيست. در اين لحظه اين 
پســر در حالى كه در چهره اش ترس و استرس نمايان است فورا به عقب برگشته و 
تالش مى كند تا در خيابان والدينش را پيدا كند.  گفتنى اســت؛ تصور كنيد وقتى 
موبايل و اينترنت چنين تأثيرات منفى  از لحاظ فيزيكى بر زندگى كودكان كم سن 
و ســال مى گذارد، از لحاظ روحى و عاطفى چه تأثيرات منفى ديگرى را براى آنها 

به بار مى آورد.

مرد جعبه ای به جشنواره هندی دعوت شد
 فيلم كوتاه «مرد جعبه اى» ســاخته منوچهر تيمورزاده و تهيه كنندگى 
عليرضا برازنــده در چهارميــن حضور بين المللى خــود در جشــنواره فيلم الوار 
هندوســتان به روى پرده مى رود. به گزارش ايســنا، اين فيلم كوتاه به نويسندگى 
و كارگردانى منوچهر تيمورزاده، به عنوان يكى از فيناليســت هاى بخش آثار كوتاه 
جشنواره بين المللى «الوار » هند انتخاب شده است.  مرد جعبه اى روايتگر زندگى 
گزارشگر ميانسالى اســت كه براى رســيدن به موفقيت در حال ساخت فيلمى از 
زندگى نوجوانى اســت كه داخل جعبه چوبى زندگى مى كند و بر خالف خواسته 
مادرش بيرون نمى آيد. اما گزارشــگر بعد از نزديك شدن به دنياى نوجوان شگفت 
زده شــده و مجذوب دنياى نوجوان و زندگى جعبه اى مى شود. تارا اوتادى،بهزاد 

خلج،حميد رضا عباسى، دارا حيدريان، حسين نور جهانى در اين فيلم كوتاه ايفاى 
نقش مى كننــد. ديگر عوامل اين فيلم عبارتند از: نويســنده و كارگردان: منوچهر 
تيمورزاده،مشاوركارگردان: تارا اوتادى، مدير فيلمبردارى: محمد عزت خواه،تدوين: 
سارا آهنى،مدير توليد و برنامه ريزى: رضا رضايى جعفرى ،طراح صحنه و لباس: بابك 
تحويلى،چهره پردازى : رضا عرب،صداگذارى و ميكس: پرويز ابنار،صدابردار: محمود 
كاشانى،موسيقى: كيا مهراط، تيزر: خليل عباســى، مدير تداركات حمزه كسايى، 
طراح پوســتر: عليرضا پيربند، پخش بين المللى فيلم: مريم پيربند،تهيه كننده: 
عليرضا برازنده.جشنواره بين المللى فيلم «الوار» هند در تاريخ 4 و 5 ژانويه 2020 

(14 و 15 دى) در شهر الوار در راجستان هند برگزار مى شود. 


