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»دختر 
خداحافظی« 

سام قریبیان در 
پرتغال

ســام قریبیــان جدیدترین 
فیلم خــود با عنــوان »دختر 
خداحافظــی« را در پرتغــال 
از  70 درصــد  می ســازد. 
فیلمبــرداری فیلــم »دختر 
خداحافظی« محصول مشترک 
پرتغال، ایــران و کره جنوبی و 
اقتباسی آزاد از داستان مشهور 
نیل سایمون نمایشنامه نویس 
معروف در کشــور پرتغال و در 
2 شهر لیسبون و پورتو به اتمام 
رسیده اســت و 30 درصد آن 
در خلیج فارس و شهر شارجه 

فیلمبرداری خواهد شد. 

بوکر طالیی 
به »بیمار 

انگلیسی « رسید
جایزه بوکر طایی با رأی مردم 
به رمان »بیمار انگلیسی«  اثر 
آنداچی  مایکل  تحسین شده 
رسید. این جایزه به مناسبت 
پنجاهمین سالگرد پایه گذاری 
جایزه بوکر اهدا می شود. رمان 
»بیمار انگلیسی«  سال 1992 
به صورت مشــترک در کنار 
رمان »گرسنگی مقدس« اثر 
بری آنسورث برنده جایزه ادبی 

بوکر شده بود.

»مرد مورچه ای 
و زنبورک« وارد 

باکس آفیس شد
ســاخته جدید پیتــون رید 
با عنــوان »مرد مورچــه ای و 
زنبورک« کــه ادامه ای بر فیلم 
اصلی آن اســت، بــا افتتاحیه 
76 میلیــون دالری با نمایش 
در 4206 سالن سینما، باکس 
آفیــس آمریــکا را در اختیار 
گرفــت. این فیلــم ادامه ای بر 
فیلم اصلی »مــرد مورچه ای« 
است که  ســال 201۵ فروشی 
۵7 میلیون دالری را تجربه کرد.

 

موضوع حق پخش تلویزیونی 4دیدار تیم ملی ایران در مرحلــه مقدماتی انتخابی جام جهانی مقابل 
تیم های گوام، ترکمنستان، هند و عمان دردسرساز شده است. در حالی که شرکت MP&SILVA به 
عنوان شرکت طرف قرارداد فدراسیون فوتبال برای پخش این دیدارها مدعی است برای هر یک از این 
بازی ها مبلغ 79هزار دالر )جمعا مبلغ 316 هزار دالر( به فدراسیون فوتبال پول داده است، اما اسنادی در 
این باره در فدراسیون فوتبال وجود ندارد. بر همین اساس یک بار علی کفاشیان رئیس وقت فدراسیون 

فوتبال در کمیته اخاق احضار و مقرر شد مدارک مورد نظر را به این کمیته تحویل دهد.

احضار 
کفاشیان به 

کمیته اخالق

عکس نوشت

هواداران فوتبال برزیل بعد از بازگشت تیم ملی این کشور از روسیه با 
سنگ، تخم مرغ و گوجه فرنگی اتوبوس شاگردان تیتو را مورد هدف 

قرار دادند تا اعتراض خود به تیمشان را نشان بدهند.

این روزها که از چند ملیتی بودن تیم ملی بلژیک انتقاد می شود، انتشار 
عکسی از ادن هازارد، کاپیتان این تیم با پیراهن فرانسه در دوران نونهالی 
خبرساز شده است. او در آن مقطع پیراهن شماره 10 تیم ملی فرانسه را بر 

تن می کرد.

 تازه ترین تصویر از حضور »جانی دپ« بازیگر مطرح سینمای هالیوود در فیلم 
سینمایی »هیوال های شگفت انگیز و زیستگاه آنها ۲« به کارگردانی جی کی 

رولینگ،  فیلمنامه نویس مطرح سینمای جهان منتشر شد.

میسی ویلیامز بازیگر نقش شخصیت آریا استارک در سریال »بازی تاج و 
تخت«  تصویری از کفش هایی آغشته به خون در اینستاگرام منتشر کرد 
و زیر آن نوشت : »خداحافظ بلفاست. خداحافظ آریا. خداحافظ »بازی تاج 
و تخت«. چه لذتی بردم. با آرزوی موفقیت برای ماجرا هایی که در راهند.«

تیتربازی

 رفتارهای باالترین مقام سیاسی کرواسی
در ورزشگاه خبرساز شد

 شادی غیرقابل کنترل
 خانم رئیس جمهوری

شــهروند| در روزهایی که بازیکنان تیم ملی 
کرواسی با هدایت زالتکو دالیچ تاریخ را برای فوتبال 
کشورشان از نو می نویســند و بزرگترین شگفتی 
جام جهانی 2018 را رقم می زنند؛ رئیس جمهوری 
این کشور به چهره اول رســانه های جهان تبدیل 
شده اســت. »کولیندا گرابار کیتاروویچ« که یکی 
از جوان ترین روســای جمهوری در جهان به شمار 
می آید، این روزها تمــام وقت خود را صرف فوتبال 
کــرده و تمامی مســابقات کرواســی را از جایگاه 
ویژه اســتادیوم تماشــا می کند. نخستین اتفاقی 
که همه نگاه ها را به خود جلــب کرد، حضور خانم 
رئیس جمهوری در رختکن کرواسی بعد از شکست 
دادن دانمارک بود.  کیتاروویچ که در بازی با روسیه 
در جایگاه ویژه کنار »جیانــی اینفانتینو« رئیس 
فیفا و »دیمیتری مدودف« نخســت وزیر روسیه 
حضور داشــت، هنگام به ثمر رســیدن گل های 
تیم ملی کشورش و درنهایت پیروزی برابر میزبان 
واکنش های جالبی از خود نشان داد که در روزهای 
اخیر به سوژه خیلی از رســانه ها تبدیل شد. او در 
برابر دیدگان یکی از مقامات بلندپایه کشور میزبان 
طوری شادی می کرد که تعجب جیانی اینفانتینو 
را هم در پی داشــت. خانــم رئیس جمهوری که با 
لباس تیم ملی کرواسی در استادیوم حاضر می شود 
و توجهی به لباس های رسمی سایر افراد حاضر در 
جایگاه ویژه ندارد، بار دیگر به رختکن بازیکنان رفت 
تا صعود تاریخی آنها به نیمه نهایی جام جهانی برای 
دومین بار و بعد از جام جهانی 1998 را تبریک بگوید. 
اگر به عکس یادگاری رئیس جمهوری کرواسی با 
بازیکنان تیم ملی این کشور در رختکن دقت کنید؛ 
به هیچ وجه متوجه نخواهید شد که باالترین مقام 
سیاســی یک کشــور در این تصویر حضور دارد؛ 
آن قدر که بازیکنان کرواسی با کیتاروویچ احساس 
راحتی می کنند. حاال تنها یک گام تا کسب بهترین 
نتیجه تاریخ برای کرواسی باقی مانده و باید منتظر 
واکنش های جدید خانم رئیس جمهوری در بازی 

حساس با انگلیس در نیمه نهایی هم باشیم. 
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بازداشــت و پخش کردن فیلم بازجویی دختــری که ویدیو رقص خود را در صفحه اینســتاگرام 
شخصی منتشر می کرد با عنوان یکی از شــاخ های فضای مجازی همچنان سروصدای زیادی در 
سطح جامعه به راه انداخته و اصلی ترین سوژه مورد بحث در فضای مجازی است. نکته قابل تأمل 
اینجاست که کاربران ادعا دارند با مفســدان اقتصادی هم باید چنین برخوردهایی صورت بگیرد 
اما مشکل کنونی کشور بازداشــت یک دختر 17 ساله نیســت. البته موضوع نگران کننده تکثیر 
ویدیو رقص در حمایت از مائده هژبری اســت که باید دید واکنش مسئوالن به آن چه خواهد بود. 
این اتفاق البته با داغ شدن هشــتگ برقصیم تا این حد گسترده شد! همچنین خیلی از کاربران با 
داغ کردن هشتگ »شادبودن عیب نیســت« به اتفاقات اخیر واکنش نشان دادند. یکی از کاربران 
هم در واکنش به اتفاقات اخیر در توییتر خود با کنایه نوشــته بود:»ما سال هاست که با هر سازی 
می رقصیم!« ترانه علیدوستی، بازیگر مطرح سینما، هم  توییت های اعتراضی زیادی در واکنش به 

این اتفاقات منتشر یا بازنشر کرد.

این هشــتگی اســت که 
برای  اســتقال  طرفداران 
اعتراض به وضع موجود بعد 
از جدایی امیــد ابراهیمی و 
خریدهای پرســپولیس آن 
را در فضــای مجــازی داغ 
کرده اند. آنهــا که چند روز 
قبل هم جلــوی در وزارت 
ورزش برای اعتراض به وزیر 
ورزش تجمع کرده بودند به 

هیچ عنوان از وضعیت نقل و انتقاالتی باشــگاه خود رضایت ندارند. از طرفــی وقتی می بینند که 
پرســپولیس محروم بهترین ســتاره های فوتبال ایران را جذب می کند، صدای اعتراضشان بلند 
می شود و حاال بعد از هشــتگ های »وزیر پرسپولیســی« و »تیم حکومتی« هشتگ »استقال 

تنهاست« را داغ کرده اند.

ســرمربی تیم ملــی بعد 
از جام جهانــی بــا وجــود 
مدیران  کــه  وعده هایــی 
فدراسیون فوتبال به مردم 
داده بودنــد، بــدون اینکه 
قراردادی امضــا کند، ایران 
را تــرک و به پرتغال ســفر 
کرد تــا در کنار خانواده اش 
به اســتراحت بپردازد. این 
مســأله با اعتراض شــدید 

طرفداران کی روش رو به رو شــده و آنها خواهان شــفافیت درباره جزییات موضوع تمدید قرارداد 
کی روش هستند. در فضای مجازی فشار روی مدیران فدراســیون برای تمدید قرارداد کی روش 

روز به روز بیشتر می شود.

#  قرارداد_کی_روش

#  شادی #  برقصیم!

 

شهروند| تصادف زنجیره ای مهاجم 
جنجالی تیم ملی از صبح روز یکشنبه 
ســوژه داغ رســانه ها و  فضای مجازی 
بوده است. سردار آزمون که با  خودروی 
پورشــه خود  در محور نکا- بهشهر در 
عبور از روستای کمیشان یک تصادف 
زنجیره ای داشــت، ســاعتی بعد از آن 
خودش در اســتوری اینستاگرام خبر 
این تصادف را اعام کرد. ســردار که در 
این حادثه زیر چانه اش پاره شــده بود و 
خوشبختانه دچار آسیب دیدگی جدی 
نشد،  در استوری اینستاگرام خود مدعی 
شد که راننده خودرو داماد خانواده آنها 

بوده است و سپس ویدیویی از گایه های مادرش از داماد 
خانواده منتشــر کرد تا به این شکل نشان دهد که راننده 
خود او نبوده است. به هر حال با توجه به ابهاماتی که درباره 
نداشتن گواهینامه رانندگی ســردار وجود داشته، به نظر 
می رسد که او مدعی شده راننده خودش نبوده است. این 
در حالی است که در رسانه ها و فضای مجازی با استناد به 
گزارش راهنمایی و رانندگی مشخص شد که راننده خود 

سردار آزمون بوده اســت. سردار که در 
هفته های اخیر بــه دلیل عملکرد خود 
در تیم ملی و خداحافظی احساسی اش 
حســابی با اعتراض مردم روبه رو شده 
اســت،  بعد از مراســم رونمایی از فیلم 
سریک و ماجرای جنجالی کت و شلوار 
ســتی که با بهاره افشاری بازیگر سینما 
که کارگردانی فیلــم او را  انجام داده بود 
حاال داستان تصادف زنجیره ای او سوژه 
 داغ شــبکه های مجازی شــده است. 
چرا که این مهاجم 23ســاله ملی پوش 
در اینستاگرام خود اعام کرد:»تصادف 
زنجیره ای باحال بود.« اســتفاده از لفظ 
باحال باعث شد انتقادات از سردار که با خودروی گرانقیمت 
خود در یک تصادف زنجیره ای حضور داشت به اوج خود 
برسد. خیلی ها در واکنش به این پست اینستاگرامی سردار 
در شبکه های اجتماعی نوشتند: اگر تصادف با آن پورشه 
برای تو باحال است،  تصادف با خودرو های معمولی سایر 
مردم زندگی  آنها را با مشکاتی جدی روبه رو می کند و اصا 

برای آنها تصادف کردن باحال نیست!

استوری مهاجم تیم ملی، موجی از انتقادها علیه او را به همراه داشت

تصادف زنجیره ای باحال نیست سردار! ال
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شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
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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   5000۲6۲66۲
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شــهروند| بعد از مدت ها وعده و وعید و انتظار، 
باالخره تکلیف پروژه سی هم روشن شد و تماشاگرانی 
که در چند ماه اخیر بارهــا و بارها اخبار ضد و نقیضی 
را درباره این پروژه ســابقا محبوب شنیده بودند، حاال 
با خیال راحت می توانند بروند ســراغ کار و کاســبی 
خودشان؛ چرا که بنابر تصمیم همایون شجریان، اجرای 

پروژه سی به تعویق افتاده است.
به تعویق افتادن پروژه ســی البتــه منطقی ترین 
رخدادی بود که می شــد انتظار داشــت. بعد از اعام 
جدایی دو نفر از بازیگران اصلی کار که از نظر تبلیغاتی 
نیز از برگ های برنده این پــروژه بودند، معلوم بود که 
چرخ این کار درست نمی گردد و نیاز به یک روغنکاری 
اساسی دارد. حاال به نظر می رسد این تعویق بهترین 
فرصت را برای این روغنکاری در اختیار قرار می دهد؛ 
آن هــم در حالی که همــان دیــروز روابط عمومی 
کنسرت نمایش سی اعام کرده بود این پروژه با متنی از 
محمد چرم شیر به مرحله  نهایی نزدیک شده و بازیگران 
و گروه سی نفره  رقص و حرکت، تمرینات خود را آغاز 
کرده اند تا در سالن رویال هال تهران روی صحنه بروند. 
روابط عمومی ســی با این که دربــاره دالیل تعویق 

اجرای این نمایش چندان توضیحات شــفافی ارایه 
نداده، اما شنیده می شــود یکی از اصلی ترین دالیل 
این تعویق که در بیانیه گروه هــم آمده، افزایش 300 
درصدی اجاره بهای محوطه  چمن کاخ سعدآباد بوده 
است؛ موردی که افزایش چندبرابری قیمت بلیت ها 
را باعث می شــده؛ که می دانیم و می دانید در شرایط 
فعلی اقتصادی مردم، ریسک بزرگی به شمار می آمد. 
برای همین هم همایون شــجریان نیز مثل بسیاری 
از ســلبریتی های دیگر پای وضعیت اقتصادی مردم 
را وسط کشــید و به عبارت بهتر صاح دید به سبب 
مساعد نبودن شــرایط اجتماعی و خاص بودن پروژه 

سی، این پروژه به حالت انتظار درآید. 
اعضــای گروه البته امــکان ادامه ایــن پروژه را 
منتفی ندانسته اند: شــاید این کار در زمانی بهتر و 
در روزگاری مهربان تر، با دلــی خوش تر و اذهانی 
ســبکبال تر در روزگاری کــه مردم شــریف این 
مرز و بــوم غم ها و نگرانی های معیشــتی کمتری 
نســبت به حال و آینده خود داشته باشند و زمین 
 و زمان محکم تری زیر پایشــان باشــد به مرحله 

اجرا درآید.

همایون سرنوشت سی را به جیب مردم گره زد

شاید وقتی دیگر!

#  استقالل_تنهاست


