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تام  هاردی همه را شگفت زده کرد

تام  هاردی که پیش از این سابقه بازی در نقش 
چارلی برانســون، زندانی پرسابقه و مشکل ساز 
انگلستان را در کارنامه خود دارد؛ این بار قرار است 
لباس آل کاپون تبهکار سرشــناس آمریکایی را 
بر تن کند و روی پرده سینما برود. تا همین حاال 
بازیگرانی مثل راد استیگر و رابرت دنیرو نقش این 
خالفکار معروف را بازی کرده اند؛ خالفکاری که 
اهل شیکاگو و از معروف ترین تبهکاران آمریکایی 
در قرن گذشته اســت. گریم این بازیگر در فیلم 
»فانزو« که به کارگردانی جاش ترنک این نقش 
را بازی خواهد کرد. عکس هــای جدیدی که از 
گریم تام  هاردی در این نقش منتشر شده، همه 

را متعجب کرده است. 

داد
روی

چوب بیلیاردبازهای 
ایران گم شد!  

تیم ملی اسنوکر زیر ۱۸ سال 
ایران که به منظور شــرکت در 
رقابت ها اسنوکر قهرمانی جوانان 
جهان، دهم تیر راهی کشــور 
چین شــده بود اما متاسفانه با 
صورت گرفته،  ســهل انگاری 
چوب های بازی ملی پوشــان با 
پرواز ارسال نشــد. ملی پوشان 
اسنوکر ایران پس از رسیدن به 
مقصد هنگام تحویل گرفتن بار 
متوجه شــدند چوب های آنها 
گم شده است، به همین خاطر 

از رقابت ها حذف شدند!

پیوند غیرقانونی 
کبد بازیکن بارسا

 »Confidencial« سایت 
اسپانیا مدعی شــد که ساندرو 
راســل، رئیس ســابق باشگاه 
بارســلونا به صورت غیرقانونی 
کبــد اریــک آبیــدال، مدافع 
فرانسوی بارسلونا را تهیه کرده 
اســت. راســل برای خرید این 
کبد پیوندی تماس هایی را به 
صورت غیرقانونی داشته است. 
درصورت اثبات این قانون شکنی 
یک سال حبس در انتظار رئیس 

باشگاه بارسلونا خواهد بود.

مارادونا: رایگان 
مربی آرژانتین 

می شوم!
دیگــو مارادونــا،  اســطوره 
فوتبال آرژانتین و شــخصیت 
جنجالی و پرحاشــیه فوتبال 
مدعی شد که حاضر است سر 
مربی گری تیم ملی کشــورش 
را به طور رایگان برعهده بگیرد. 
این درحالی اســت که خورخه 
سامپائولی، ســرمربی کنونی 
آرژانتین، عمال بــرای رهبری 
این تیم تا  سال ۲۰۲۲ میالدی 

قرارداد دارد.

واکنش وزیر ورزش 
به تبعیض

مســعود ســلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوانــان در واکنــش 
بــه تبعیض قایل شــدن میان 
اســتقالل و پرسپولیس گفت: 
 »برای هــر دو تیــم دو  مربی 
صاحب نام خارجی اســتخدام 
کردیم و تا دو ســال آینده نیز 
قراردادشان تمدید شده  است. 
از جهت ساختار نیز، هیأت مدیره 
هر دو تیم اعضای بسیار خوبی 
دارند که باعث سامان وضع هر 

دو تیم شده است.«

خادم همچنان قهر 
است

نصراهلل سجادی سرپرست 
کاروان ایــران در بازی هــای 
آسیایی و شــاهرخ شهنازی 
دبیرکل کمیته ملی المپیک 
صبح روز گذشــته نشســتی 
را با روســای فدراسیون های 
اعزامی به بازی های آســیایی 
برگزار کردند کــه نکته قابل 
توجه غیبت رسول خادم بود. 
ایــن موضوع نشــان می دهد 
خادم عالقه ای به انجام تعامل 
با مسئوالن کمیته المپیک و 

وزارت ورزش ندارد.

 

شهروند| با تعیین نرخ دولتی 4۲۰۰ تومان برای دالر، وزارت ورزش 
چند ماه قبل خبر داد که به فدراسیون ها و باشگاه ها برای تامین نیازهای 
خود ارز دولتی تزریق می کند. این باعث خوشحالی سرخابی ها شد که در 
فصل پیش رو وابستگی بسیاری به مربیان و بازیکنان خارجی دارند، اما 
دیروز خبر رسید این سهمیه دولتی قطع شده و باشگاه ها باید به فکر تامین 
ارز مدنظر خود باشند. با این که فدراسیون ها با درخواست از وزارت ورزش 
ارز مورد نیاز خود را با قیمت دولتی دریافت می کنند، دیروز صادق درودگر، 
رئیس کمیته بازاریابی سازمان لیگ خبر جدیدی داد: »براساس بخشنامه 
صادر شده از سوی دولت، ارز دولتی به باشــگاه های فوتبال برای خرید 
بازیکن خارجی تعلق نمی گیرد.« او دراین باره به »شهروند« توضیح داد: 
»من خواستم به باشگاه ها هشدار بدهم تا پیشگیری الزم را انجام دهند. از 

تاریخ ابالغ این مصوبه به بعد دیگر ارز دولتی به باشگاه ها تعلق نمی گیرد.«
چرا سیاست ها تغییر کرد؟

بعد از انتشــار خبر جدید با مســئوالن وزارت ورزش تماس گرفتیم 
تا متوجه چرایی تغییر سیاســت ها شــویم. علی رغبتی، مدیرکل دفتر 
نظارت و برنامه ریزی وزارتخانه دراین باره به »شهروند« می گوید: »اصل 
بر صرفه جویی است، به همین خاطر قرار نیست وقتی یک باشگاه اردوی 

می گذارد،  خارجی 
ما هزینه های آن 

را تامین کنیم. 
درباره جذب 

بازیکنان خارجی هم وضع به همین شکل است، البته درباره مربیان یا موارد 
حیاتی باشگاه ها ممکن است ارز دولتی در اختیار آنها قرار بگیرد.«

دردسر 18 میلیاردی سرخابی ها!
با توجه به حضــور مربیان خارجی روی نیمکت تیم های اســتقالل و 
پرسپولیس و همچنین برخی از بازیکنان باکیفیت خارجی در این ۲ تیم 
بدون شک با قطع سهمیه ارز دولتی آنها با دردسری بزرگ مواجه می شوند. 
استقالل که با وینفرد شفر قرارداد 65۰ هزار دالری و با هر یک از 3 دستیار 
او قــرارداد ۲5۰ هزار دالری امضا کرده، برای تمدیــد قرارداد با مامه تیام 
یک میلیون دالر و سرور جپاروف حدود ۸۰۰ هزار دالر پیشنهاد داده است. 
در صورتی که فرض کنیم استقالل دیگر بازیکن خارجی برای فصل جدید 
جذب نکند، با دالر ۸ هزار تومانی ۲3 میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فقط باید 
در فصل پیش رو هزینه بازیکنان و مربیان خارجی خود کند. این درحالی 
اســت که با دالر 4۲۰۰ تومانی این مبلغ به ۱3 میلیــارد و 44۰ میلیون 
تومان کاهش می یابد. درواقع استقالل بیش از ۱۰ میلیارد تومان به خاطر 
تصمیم جدید ارزی ضرر خواهد کرد. درباره پرسپولیس هم ماجرا تقریبا 
به همین شکل اســت. قرارداد 9۰۰ هزار دالری برانکو و حقوق ماهیانه 3 
دســتیار کروات او به همراه قرارداد حدودا ۲۰۰ هزار دالری رادوشوویچ و 
4۰۰ هزار دالری منشــا با دالر ۸ هزار تومانی حدود ۱6 میلیارد تومان آب 
می خورد. این درحالی است که سرخپوشان برای تامین قرارداد بازیکنان 
و مربیان خارجی خود با دالر 4۲۰۰ تومانی باید ۸ میلیارد و 4۰۰ میلیون 
تومان بپردازند. در مجموع هر ۲ تیم در صورتی که ارز دولتی نگیرند، حدود 

۱۸ میلیارد تومان در فصل پیش رو ضرر خواهند کرد!
پاداش فیفا چه مبنایی دارد؟

حاال که دولت تصمیم گرفته به باشگاه های فوتبال ارز دولتی ندهد، این 
سوال پیش می آید که پاداش فیفا که به خاطر داشتن بازیکنان ملی پوش 
در جام جهانی به باشگاه های ایرانی به صورت دالری تعلق می گیرد، چه 
مبنایی دارد. درواقع حدود یک میلیون دالری که قرار اســت به استقالل 
برسد، بعد از رسیدن به فدراســیون برمبنای دالر 4۲۰۰  تومانی به این 

باشگاه پرداخت می شود یا قیمت دالر در بازار آزاد. 

دولت آب پاکی را روی دست فوتبال ریخت؛ ارز دولتی تعطیل!

ضرر 18 میلیاردی استقالل و پرسپولیس
یک مقام مسئول وزارت ورزش در گفت وگو با »شهروند«:   قرار نیست پول اردو و بازیکن خارجی باشگاه ها را ما بدهیم!

همه آن چه می خواهید از نمایش فیلم های خارجی بدانید

40 سال غیبت به پایان رسید!

افشای تماس عجیب با فردوسی پور در برنامه زنده

به نکونام بگو ساکت شود!

شهروند| کاپیتان سابق تیم ملی از حاشیه های آخرین 
حضور خود در برنامه ۲۰۱۸ شبکه سوم سیما افشاگری 
کرد که با حیرت اهالی فوتبال و رسانه ها و جامعه روبه رو 
شد  و جنجال بزرگی را هم به دنبال داشت. جواد نکونام که  
در جریان آخرین حضورش در برنامه عادل فردوسی پور 
صحبت های مهمی را درباره بحران آب خوزستان و شرایط 
سختی که مردم این استان در آن زندگی می کنند، انجام 
داد،  در تازه ترین پست اینستاگرامی اش به صراحت نوشته 
است که به فردوسی پور فشــار آورده اند تا او ساکت شود.  
جواد نکونام در همین باره نوشته اســت: »اینکه از مردم 
خوزستان، از بی آبی،  از تشــنگی زن و مرد و پیر و جوان 
و بچه هاشون بگیم و از مسئوالن بخواهیم مشکل و حل 
کنن، چیز عجیبیه؟ واقعا عجیبه که از مسئوالن بخواهیم 
برای کسانی که جنگیدن و جونشونو دادن تا مرز و بوم ما 
به دست دشمن نیفته، فکری کنند؟ دفعه قبل که برنامه 
عادل فردوسی پور رفته بودم، بعد از خواهش من برای حل 
مشکل آب استان خوزستان، دوستان با عادل فردوسی پور 
تماس گرفتن و گفتن به نکونام بگو...!!!« نکونام در بخش 
دیگری از افشــاگری های خود اعالم کــرده: »امیدوارم 
همین قدر که سریع پیگیر بودن تا من حرفی درباره وضع 
مردم خوزستان نزنم، به همین سرعت یه راهکاری پیدا 
می کردند واسه حل مشکل این مردم. اگه الزم باشه  بازم 
از مشکالت این مردم شــریف حرف می زنم! همین جا 
هم دوباره از مسئوالن می خوام فکری به حال این مردم 
بکنند.«جــواد نکونام  به صراحت اعالم کــرده به خاطر 
صحبت کردن از شــرایط بحرانی مردم خوزستان حین 
برگزاری برنامه با عادل فردوسی پور تماس گرفته شده و 
از این مجری خواسته اند او را ساکت کند! البته واژه  به کار 
برده شــده، مد نظر نکونام انگار تندتر از این بوده است. با 
وجود این باخبر شدیم که مسئوالن صداوسیما و شبکه 
ســه به عوامل برنامه ۲۰۱۸ اعالم کرده اند که از هر گونه 
اظهارنظر سیاســی و اجتماعی و اقتصادی در این برنامه 
پربیننده خودداری کرده و تمام صحبت هایشان با همان 

محتوای ورزشی و موضوع جام جهانی فوتبال باشد!
بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که در چند وقت 
اخیر اختالفات زیادی بین فردوسی پور با مدیران شبکه 
سه و صداوسیما به وجود آمده و این تهیه کننده و مجری 
دیگر قدرت گذشته را در رسانه ملی ندارد. این درگیری 
هم با اتفاق های مربوط به دعوت از میهمانان خارجی چون 
ساموئل اتوئو،  کارلوس پویول و مانیش برای همه آشکار 
شد؛ تا جایی که گفته می شود احتمال دارد فعالیت های 

عادل در تلویزیون با محدودیت های جدی روبه رو شود.

هیجان انگیز

»سیرشا رونان« که  سال قبل برای فیلم »لیدی برد« نامزد اسکار شده بود، از حضور در فهرست ۱۰۰ 
زن جذاب ناراضی است. این ستاره جوان  هالیوودی سه نامزدی اسکار و یک گلدن گلوب را در کارنامه دارد 
و چندی قبل از سوی مجله »ماکسیم« در فهرست ۱۰۰ زن جذاب این نشریه معرفی شد. او حاال با ابراز 
ناراحتی از این انتخاب گفت: »تصویر عریان از کسی که به عنوان یک چهره تلویزیونی می شناسید، روی 
جلد این مجالت چاپ می شود که به نظرم جالب نیست، متاسفانه این تصاویر فاقد هرگونه زیبایی و نگاه 

آرتیستیک هستند. تعریف سلبریتی هایی چون کیم کارداشیان را نمی پسندم.«

 نارضایتی 
»سیرشا رونان« از حضور 
 در فهرست
 100 زن جذاب

خرده خبر
نعیمی:   حمیدرضــا 
استادم محمود استادمحمد 
به من گفت، اثری را بنویس 
که اگر روزی خوانده شد یا 
روی صحنــه آمد، بگویند 
که جــای خالی این اثر احســاس می شــد. این 
بزرگترین درس و پندی اســت که موقع نوشتن 
نمایشنامه یا کارکردن یک اثر نمایشی به آن توجه 

می کنم.

 حســین بهروزی نیا: 
عــود بــه یــک ســاز از 
دست رفته تبدیل شده بود، 
اما اکنون شــاهد هستیم 
کودکانی این ســاز را برای 

یادگیری برمی گزینند و به  خوبی آن را می نوازند.

 ماهایا پطروســیان: 
آدمی نیستم که یک خط 
مستقیم در زندگی ام داشته 
باشم. ممکن است دوران 
طوالنــی درونگرایــی در 
زندگی ام داشته باشــم یا بالعکس؛ مثال از جهت 
سینمایی فعال باشم و بیشتر با اطرافیان معاشرت 
کنــم، می خواهم بگویم که آدم بســیار ترکیبی 
هستم، اما این که چه نوع سرگرمی به من کمک 

می کند، نمی دانم.

 سیدرضا افتخاری: به 
هواداران گفتم اصال نگران 
نباشــید و اگر کار را به ما 
ســپردید اجازه بدهید در 
یک فضای همراه با آرامش 
شرایط را به خوبی برای تحقق خواسته های بحق 
شما ادامه دهیم. نتایج این برنامه ها و فرآیندهای 
مختلفی را که دنبال می شــود، بــه زودی اعالم 
خواهیم کرد. به هــواداران اطمینــان می دهم 
خواسته های آنها برآورده می شود. جلسه نهایی با 
وریا غفوری برگزار شد و حضور  این بازیکنان در 

استقالل استمرار خواهد داشت.

 محمدرضا زنوزی: بعد 
از اتمام بــازی های لیگ و 
قبــل از آنکه ما باشــگاه 
تراکتورســازی را بخریم، 
ترابی با تراکتــور قرارداد 
بسته بود. جالب است که بعضی ها مطالبی را عنوان 
می کنند که عجیب و خنده دار است. اینکه دیدم 
نوشته اند خود تراکتورســازی به خاطر قرارداد با 
ترابی محروم می شود! این قانون من درآوردی را 
چه کسی گذاشته است که تراکتورسازی محروم 
شود؟ ما کار را جلو می بریم. برای تغییرات آمده و 
این تغییرات را از تراکتورسازی و مالکیتش شروع 

کرده ایم.

ره
چه

آغاز داستان
نقطه آغاز ماجرا در آخرین روزهای سال گذشته بود؛ روز ۲۰ اسفند 
که نظام نامه جدید اکران که نمایش فیلم خارجی را در انحصار موسسه 

رسانه هاي تصویري قرار می داد، منتشر شد.
این فرجام روندی بود که از زمان روی کار آمدن دولت دوازدهم یک بار 

دیگر داغ شده بود... 
چه فیلمی؟ 

با نمایش تمام پول های دنیا و اعالم رســمی علی آشتیانی پور، مدیر 
پخش فیلم های خارجی، سینمای ایران رسما وارد دوران آزادی نمایش 
فیلم های خارجی شــد. تمام پول های دنیا که با حذف کوین اسپیسی 
و فیلمبرداری مجدد سکانس های این هنرپیشــه خبرساز شده بود، 
نخستین فیلمی است که در این طرح جدید اکران می شود و بنا به گفته 
مدیر پخش فیلم های خارجی، پس از سنجیدن جوانب طرح، فیلم های 
بعدی که حداقل در این سری فیلم های اسکاری سال پیش مثل دانکرک 

و سه بیلبورد... خواهد بود، در دستور کار قرار می گیرند. 
چه سینمایی؟

نمایش فیلم های خارجی البته در هر ســالنی مقدور نیست و فقط و 
فقط سینماهایی که باالی ۷ سالن داشته باشند، می توانند یک سالن 
کامل با ظرفیت ۱5۰ صندلی به اکران فیلم خارجی اختصاص دهند. 
البته در تمام کشور فقط 3 سینما از چنین ظرفیتی برخوردارند و باقی 
سینماهایی که سالن های کمتری دارند، تنها می توانند یک تک سانس 
به این موضوع اختصــاص دهند. پردیس های دارای 3 تا ۷ ســالن نیز 

می توانند دو سانس فوق العاده برای نمایش داشته باشند.
 درباره درآمدهای این اکران نیز باید گفت که 4۰ درصد از درآمد این 
طرح در اختیار سینمادار قرار می گیرد و 6۰ درصد باقی فروش بلیت در 
اختیار خانه سینما خواهد بود تا برای ساخت مرکز درمانی ویژه اهالی 

سینما مورد استفاده قرار گیرد.
چه قیمتی؟

در سال های گذشته نمایش فیلم های خارجی به شیوه ای من درآوردی 
و با نمایش دی وی دی های فیلم ها در جشنواره های ایران انجام می شد. 
اما مثل این که در طــرح جدید اکران این معضل نیز برطرف شــده و 
موسسه رسانه های تصویری حق پخش فیلم های خارجی را خریداری 
کرده است. نمایش فیلم هم زمان مشــخصی ندارد و تا زمانی که از آن 
استقبال شــود، ادامه دارد. قیمت بلیت ها هم ۲۰ هزار تومان است. این 
خود موضوعی است که حساســیت های زیادی را باعث شده است که 
چرا باید برای دیدن فیلم ایرانی ۱۲ و برای فیلم خارجی ۲۰هزار تومان 

پرداخت.
محمد قنبری، مدیر پردیس سینمایی مگامال که اعالم آمادگی کرده 
یک سالن از ۱۰ سالن ســینمایی خود را برای اکران فیلم های خارجی 
اختصاص دهد، درباره قیمت گذاری بلیت می گوید: چون زمان نخستین 
فیلم بیش از ۲ ساعت بود، این قیمت را برای بلیت آن لحاظ کردیم. به 
هر حال چند روز بیشتر از این طرح نمی گذرد و فعال تصمیمی در این 
زمینه اتخاذ نشده اســت، اما مطمئنا در ادامه مسئوالن مربوطه برای 

قیمت گذاری اقدام خواهند کرد.

شهروند|   وقتی هفته گذشته پردیس  های سینمایی کورش، باغ کتاب و مگامال به طور ناگهانی فیلم جنجالی تمام پول های دنیا 
ساخته ریدلی اسکات را به نمایش گذاشتند، ظاهر قضیه چنین بود که ممنوعیت چهار دهه ای اکران فیلم خارجی به پایان رسیده 

است. این می توانست خبر خوشی برای عالقه مندان تماشای جدیدترین آثار سینمای دنیا بر پرده سینماها باشد، اما...

 سرمربی هیجان انگیز 
برای تیم ملی اسپانیا

با حذف اسپانیا از جام جهانی ۲۰۱۸، رسانه های 
اســپانیایی از گزینه های احتمالی سرمربیگری 
الروخا رونمایی کردند کــه در این بین نام هایی 
همچون لوئیس انریکه، کوئیکه سانچس فلورس و 
خوسه میگوئل گونسالس مارتین دیده می شدند. 
در این شــرایط نشــریه آس از ژاوی هرناندس 
به عنوان جدیدترین گزینه سرمربیگری تیم ملی 
اســپانیا رونمایی کرد.  هافبک پیشین تیم ملی 
اسپانیا و بارســلونا که در قهرمانی ماتادورها در 
جام جهانــی ۲۰۱۰ نقش بســزایی دارد، اخیرا 
قرارداد خود را به مدت دو سال دیگر با السد تمدید 
کرد، این درحالی اســت کــه وی اخیرا مدرک 
مربیگری خود را نیز گرفته و حتی ممکن است در 
آینده ای نزدیک هدایت این تیم قطری را برعهده 

بگیرد.
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هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضور دارد بایـد بداند هنگام 
وقوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 
وقـوع حادثـه آنجـا نباشـید.
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