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فخیم زاده 
مرخص شد

مهدی فخیم زاده که بر اثر 
تصادف مدتی در بیمارستان 
بستری شده بود، دیروز ۱3 
تیر ماه از بیمارستان مرخص 
شــد. او چنــد روز پیش به 
دلیل تصادف ســر صحنه 
فیلمبرداری فیلم خود با نام 
»مشت آخر« در شمال کشور 
دچار حادثه و در بیمارستانی 
در شمال کشور بستری شد 
و بعد از آن به بیمارستانی در 

تهران انتقال یافت.

بهترین بازیگر زن 
سال در گودزیال

فرانســیس مک دورمند، 
بازیگر برنده جایزه اســکار 
۲۰۱۸ به جمــع بازیگران 
 Godzilla vs فیلــم 
Kong اضافه شــده است. 
طبق خبری که وب سایت 
 ThatHashtagShow
فرانسیس  منتشــر کرده، 
مک  دورمنــد، بازیگر برنده 
جایزه اسکار برای فیلم »سه 
بیلبــورد خــارج از ابینگ، 
میزوری« و فیلم »فارگو«، 
که ماه گذشــته خبرهای 
مبنــی بــر مذاکــره اش با 
شرکت برادران وارنر شنیده 
می شــد، برای بازی در یک 
نقش مهم به جمع بازیگران 
 Godzilla vs Kong فیلم

اضافه شده است.

عباس قادری 
بعد از جواد 

یساری 
عباس قــادری، خواننده 
پیشکسوت موسیقی مردمی 
برای نخســتین بار پس از 
4۰سال سکوت، از نیم قرن 
فعالیت در عرصه موسیقی و 
انتظاراتش از مسئوالن وزارت 
ارشاد گفت. او از عشقی گفت 
که باعث شــد 4۰ســال در 
کشورش بماند، به امید روزی 
کــه بتواند با مجــوز وزارت 

ارشاد در ایران فعالیت کند. 

 

امیر قلعه نوعی که مدتی بود با عادل فردوسی پور رابطه خوبی داشت، بار دیگر علیه تهیه کنندگی و مجری برنامه 
نود صحبت کرد؛ او بعد از جو به وجود آمده درباره حمایت عادل از کی روش گفته اســت: »درخصوص عملکرد 
تیم ملی باید از آقای عادل فردوسی پور بپرسید! فردوسی پور هروقت دلش بخواهد یک خطی را دنبال می کند و 
موضوع را به آن سمت می کشاند و هرکاری که دلش می خواهد، در فوتبال انجام می دهد. متاسفانه کسی نیست 
بخواهد جلوی او را بگیرد. فقط من برای برانکو متأسفم زمانی که مربی تیم ملی بود، عادل فردوسی پور را نداشت. 

متأسفانه این بدبختی فوتبال ایران است که یک آدم می تواند هرکاری که دلش می خواهد انجام دهد.«

قلعه نوعی 
علیه عادل؛ 

متاسفم!

عکس نوشت

ســایت fannuzz ، هفت هوادار غمگین حاضر در جام جهانی را به 
روایت تصویر معرفی کرده که یکی از هــواداران ایران نیز در میان آنان 
حضور دارد. پیشنهاد ما این است که اگر آدمی هستید که گریه می کنید، 

صورت خود را رنگ نزنید.
 

جمعی از هواداران استقالل روز گذشته در اعتراض به سیاست های این 
باشگاه و عدم جذب بازیکن در نقل و انتقاالت مقابل وزارت ورزش تجمع 
کردند. این اتفاق سبب شد تا رضا افتخاری، مدیرعامل استقالل در جمع 

هواداران ناراضی حاضر شود و به آنها وعده های زیبا بدهد.

حامد غفاری با انتشــار این 
اینســتاگرامش  در  عکس 
نوشت: چه لذتی باالتر از این 
می تواند باشــد که... بزرگ 
خاندان غفاری، کوچکترین 
عضو غفــاری را در آغوش 
بگیرد؟ و چه نعمتی واالتر از 
اینکه، پسرت گرمای وجود 

پدربزرگش را حس کند؟

ریاحی،  کتایــون 
بازیگــر ســریال 
»یوســف پیامبر« 
تصویری از خودش 
اینســتاگرام  در 
گذاشت: »از پرسنل 
بیمارستان  مهربان 
تخصصی  فــوق 
نیروی  گلســتان 
دریایی کمال تشکر 
و سپاســگزاری را 

دارم.«

تیتربازی
امین حیایی با شمشیر و زره در کارزار نبرد

گرین کارت دارم اما عاشق ایرانم

شهروند|  نشســت عوامل سریال ساخت 
ایران ۲، بیش از این که با عز و التماس عوامل 
ســریال برای خریــد نســخه های اریژینال 
ایران فهرســت اخبار پربازدید وارد شــود، با 
حرف های امین حیایی رسانه ای شد؛ سخنان 
بازیگری که در چند ســال اخیــر ماجراهای 
جنجالی زیادی را پشت ســر گذاشته است. 
شاه بیت ســخنان او هم که تیتر یکش کرد، 
چیزی نبود جز: گرین کارت آمریکا دارم، اما 
دوست ندارم از کشورم ایران که عاشق مردم 

و سرزمینش هستم، مهاجرت کنم.
امین حیایی از آن روزی که قالده های طال 
را بازی کــرده، آب خــوش از گلویش پایین 
نرفته، کوشید فضای علیه خودش را تلطیف 
کند. او درباره تصمیم های اشــتباهش گفت: 
انسان ها در زندگی اشــتباه می کنند اما مهم 
این است که قبل از این که دیر شود، به دنبال 
جبــران آن بروند. خود من هم اشــتباهاتی 

انجام دادم...
حیایــی در ادامه جلســه تــالش زیادی 
داشــت تا مخاطبــان و هوادارانــش او را با 
تصمیمات سیاســی کارانه بزنگاه تلخ تاریخ 
معاصر کشورش قضاوت نکنند: تالش کردم 
اشــتباهاتم را جبران کنم. البته چندســالی 
طول کشید، اما باالخره شــد. کسانی که به 
بیت المال دســت درازی و با آبــروی دیگران 

بازی می کنند، تاوان خواهند داد.
امین حیایی در ادامه گفت: ایران کشوری 
بزرگ با منابع بســیار است، اما چرا من نوعی 
باید این قدر نگرانی از آینده فرزندم داشــته 
باشــم؟ چرا باید به مهاجرت بــرای امنیت 
فرزنــدم فکر کنم، درحالی  که عاشــق ایران 

هستم.
انتقادات تند و تیزی پایان بخش ســخنان 
حیایی بود: ســر افرادی که به مردم پشــت 

دار  بــاالی  را  می کننــد 
می بینــم  ایــن افراد 
باشــند  مطمئــن 
بــالی ایــن مــال 
حــرام، گریبان آنها 
یــا فرزندانشــان را 

خواهد گرفت. 
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خبر فیلترشدن شبکه اجتماعی اینستاگرام که ابتدا از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد، جنجال 
بزرگی را  در فضای مجازی به دنبال داشت و کاربران ایرانی هم واکنش جالبی به آن داشتند که البته 
اوج آن در توییتر بود. مردم که در ماه های اخیر هم نشان داده اند از سیاست های مربوط به فیلترینگ 
و مسدود کردن فیلترشکن ها که البته موفقیت آمیز هم نبود، رضایت ندارند، در توییت های خود  در 
واکنش به انتشار خبر فیلتر اینستاگرام اعالم کرده اند وقتی مجبور هستند همیشه برای حضور در 
توییتر فیلترشکن هایشان را روشن نگه دارند، آن وقت فیلتر بودن یا نبودن اینستاگرام تأثیری در کار 
آنها نخواهد داشت و اینستاگرام هم مثل تلگرام همچنان مورد توجه و استفاده مردم خواهد بود. البته 
وزیر ارتباطات خیلی زود این خبر را تکذیب و اعالم کرد برخی رسانه ها برای گمراهی اذهان عمومی از 

ماجرای شفاف سازی ارزی دولت چنین شایعه ای را بر سر زبان ها انداخته اند.

انتشار لیســت دریافت کنندگان ارز دولتی چند روزی می شود که سروصدای زیادی در محافل 
ورزشی به راه انداخته است. منتهی نکته قابل تاملی که حاال مردم در شبکه های مجازی به دنبال 
آن هستند، برخورد با افرادی است که به شکلی مشکوک در این حد دالر دولتی دریافت کرده اند. 
به همین ترتیب مردم اعتقاد دارند انتشار یک لیست صرفا مشکلی را حل نمی کند و اگر مسئوالن 
بتوانند مقدمات بازگشت  درصد قابل توجهی از این دالرها را به خزانه دولت فراهم کنند، آن وقت تا 

حدودی مشکالت کمتر خواهد شد. 

ترانه علیدوستی اخیرا توییت یکی از روزنامه نگاران درباره ناقص بودن فهرست دریافت کنندگان 
ارز دولتی را باز توییت کرد که باعث شد هشتگ پارچه چادر داغ داغ شود! در این توییت نوشته شده 
است: »فهرست دریافت کنندگان ارز 4۲۰۰ تومانی ناقص است و نامی از واردکنندگان پارچه چادر 
مشکی در آن نیست. سال ها پیش که گزارشی دراین باره تهیه کردم، شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، الستیک دنا که آن موقع متعلق به یکی از نهاد ها  بود و برخی نهادهای نظامی دیگر آن را 
وارد می کردند.«  این حرکت ترانه علیدوستی باعث شــد حاال کاربران خواهان شفاف سازی درباره 

پارچه چادر مشکی شوند که در کشور ما به خاطر حجاب از اهمیت بسیار زیادی هم برخوردار است.

مهــدی تــاج، رئیس فدراســیون 
فوتبال چنــد روز پیش در گفت وگوی 
خود بــا برنامه جام جهانــی ۲۰۱۸ به 
صراحت اعالم کرده بود توافقات نهایی 
با کارلــوس کی روش انجــام و قرارداد 
جدید فدراسیون با این مربی هم امضا 
شــده اســت و به همین ترتیب مرد 
پرتغالی تا جام ملت های آسیا سرمربی 
تیم ملی ایران خواهد بود. نکته قابل توجه 
این جاست که در روزهای اخیر به صورت 

رسمی اعالم شد برخالف ادعای تاج هنوز هیچ قرارداد رسمی امضا نشده است. به همین ترتیب طرفداران 
کی روش و حامیان تیم ملی از مدیران فدراسیون فوتبال خواسته اند اگر واقعا صحبت هایشان درباره امضای 
قرارداد درست است، عکسی هنگام امضای قرارداد منتشــر کنند که به شایعات پایان بدهد. به این ترتیب 

هشتگ کی روش هم در فضای مجازی داغ شده است.

#  پارچه_ چادر!

#   دالرها_برگردند
#  کی_ روش 

#    اینستاگرام

 

کنســرت تئاتر »ســی« باالخره تا پایان تابستان 
اجرا می شــود اما بدون صابر ابر و بهرام رادان. بر اساس 
تازه ترین حرف های ســهراب پورناظــری و همایون 
شجریان باالخره طلسم می شکند و کنسرت-تئاتر» 
سی« دوباره اجرا می شــود، اما هنوز معلوم نیست چه 
کسانی جایگزین این دو بازیگر خواهند شد. کنسرت-
تئاتر »ســی« پارســال با همکاری همایون شجریان 
و ســهراب پورناظری روی صحنه رفت  وبا اســتقبال 
زیادی از طرف مردم روبه رو شد. صابر ابر، بهرام رادان، 
مهدی پاکدل و سحر دولتشاهی از جمله اجراگران  این 

موسیقی-نمایش بودند؛ کسانی 
که همگی تجربه بازی در تئاتر 
داشــتند جز بهــرام رادان که 
برای نخســتین بــار وارد این 
عرصه شــده بود. همه اینها در 
حالی اســت که اصغر دشتی، 
کارگردان نخستین اجرای این 
پروژه در اجــرای جدید دیگر 
با ایــن گروه همــکاری ندارد 
بنابراین هنوز معلوم نیست کادر 

جدید کارگردانی و بازیگری این مجموعه چگونه است 
اما  چیزی که مشخص است، همایون شجریان دیگر آن 
نقش قبلی را ندارد. او که  سال گذشته نقش سیمرغ را 
در این اجرا داشت حاال گفته شده است که برای اجرای 
جدید با نقشی دیگر به صحنه خواهد رفت. ظاهرا هنوز 
اطالعات دیگری از این موسیقی- نمایش سی که قرار 
است تا پایان تابستان روی صحنه برود در دست نیست؛ 
فقط اینکه سهراب پورناظری از نیمه دوم سال گذشته 
نگارش قطعات موسیقی این اثر را آغاز کرده بود. سال 
گذشته هم گفته شده بود که امسال نه تنها کنسرت 
در تهران بلکه در شــیراز و چند 
شهرســتان دیگر هــم به روی 
صحنه خواهد رفــت. اما ظاهرا 
جز کارگردان و برخی از بازیگران 
از جمله صابر ابــر و بهرام رادان، 
نغمه ثمینی، نویسنده قبلی اثر 
هم دیگر در اجرای جدید نقشی 
نخواهد داشت و نقشه اجرای این 
نمایش- موسیقی به کلی تغییر 

خواهد کرد.

شهروند| باشــگاه خونه به خونه بابل و چند باشگاه 
دیگر از باشگاه نساجی به دلیل استفاده از بازیکن صغر 
سنی در مسابقات لیگ یک و لیگ برتر امیدهای کشور، 
به فدراسیون فوتبال شــکایت کردند. پیش از این هم 
مالک باشــگاه خونه به خونه تاکید کرده بود مدارک و 
مســتنداتی ارایه خواهد داد که مقدمــات صعود این 
باشگاه به جای نســاجی به لیگ برتر را فراهم خواهد 
کرد. قاسم حســن زاده اما حاال با انتشــار نامه رسمی 
ثبت احوال، از صغر ســن و جعل هویت بازیکن فصل 
گذشته نساجی رونمایی کرد تا پرونده وارد فاز تازه ای 
شود. پیرو شــکایت خونه به خونه و چند باشگاه لیگ 
یک امیدهای کشور، ثبت احوال پیگیر این ماجرا شده 
و در نامه ای که به اداره ورزش و جوانان مازندران ارسال 
کرد، جعلی بودن مدارک امیرحسین حسینی را تایید 
کرد، اما نکته جالب این است که اداره ورزش و جوانان 
این نامه را به فدراســیون فوتبال نفرســتاده تا تعیین 
تکلیف این موضوع هرچه سریع تر اتفاق بیفتد. در نامه  
رسمی ثبت احوال آمده اســت: »به آگاهی می رساند 
آقای سید حســین حسینی، فرزند ســید ابوالفضل 

دارنده شــماره ملی ..... متولد ۱3۷۱/5/۱4 با استفاده 
از گواهی اشتغال به تحصیل و کارنامه تحصیلی پایان 
تحصیالت دوره متوســطه واهــی از آموزش وپرورش 
توانسته غاصبانه از شناسنامه جمهوری اسالمی ایران 
غیر بنام سید امیر حسینی فرزند، ســیدجواد دارنده 
شــماره ملی .... متولد ۱3۷۸/9/۲۸ جهت بکارگیری 
در امر تی های ورزشــی استفاده نماید که پس از احراز 
هویت پرونده،  جهت تعقیب کیفری به مراجع قضائی در 
دست اقدام می باشد.« حاال با این نامه رسمی استفاده 
نســاجی از بازیکن غیرقانونی تایید می شود و باید دید 
مسئوالن قضائی فدراسیون فوتبال با استناد به آیین نامه 
و اساســنامه چه تصمیمی درباره سرنوشت نساجی 
و خونه به خونه اتخاذ خواهند کــرد. اگر بازی هایی که 
نساجی از این بازیکن استفاده کرده سه بر صفر بازنده 
اعالم شود،  آن وقت خونه به خونه قطعا جواز حضور در 
لیگ برتر را به دســت خواهد آورد. منتهی خیلی ها بر 
این باورند با توجه به فاصله کم باقیمانده تا شروع لیگ،  
خیلی بعید است  اتفاق بزرگی رخ بدهد و فقط بازیکن 

مورد نظر محروم خواهد شد.

نمایش موسیقی »سی« دوباره اجرا می شود
جدایی بهرام و صابر از »سی«

خونه به خونه مدعی جدی حضور در لیگ برتر هجدهم
السند جعل بازیکن نساجی لو رفت!
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ج
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شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هفته هـای  در   شـهروند  روزنامـه 
اخیـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
 انتقـادات خـود بی نصیـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پیامـک 

باشـید تمـاس  در   5000262662
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