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آشتى کنان 
منصوریان و 
فتح اهللا زاده

در مراســمی که در خانه 
علوی معاون ســابق باشگاه 
شــد،  برگــزار  اســتقالل 
فتــح اهللا  زاده و منصوريان که 
قبال آسمان روابطشان ابری 
شــده بود، مالقات داشتند 
و با يکديگر شــوخی کردند 
و خنديدند تا نشــان دهند 
رابطه شان ديگر مثل سابق بد 

نيست و با هم آشتی کرده اند.

پیراهن پویول، 
کادوى نکونام 

به آقاى گل
در  نکونــام  جــواد 
اســت:  گفته  مصاحبه اى 
 «پیراهن ستاره هایى چون 
رونالدو، مسى، پویول، ژاوى، 
اینیستا، کاسیاس، زالتان، 
بکهام و.. را در کلکیســونم 
دارم. بازیکنى که از تیم من 
آقاى گل شود و یا اینکه اصال 
بتواند از نساجى به یک تیم 
خارجى برود، هر پیراهنى را 
که دوست داشته باشد به او 

هدیه مى دهم.» 

هزینه هاى مد و 
موسیقى

معاونت امور هنرى ارشــاد 
اعالم کرد ســال گذشته در 
زمینــه هنرهاى نمایشــى 
233526  میلیــون ریــال، 
موسیقى ملى 76145 میلیون 
ریال و مــد و لبــاس ایرانى 
24946  میلیون ریال هزینه 

شده است.

ون گوگ در ونیز 
فیلــم «دروازه ابدیت» که 
به زندگى «ونسان ون گوگ» 
نقــاش سرشــناس هلندى 
مى پــردازد، به  عنــوان یکى 
از فیلم هاى بخــش رقابتى 
جشــنواره  هفتادوپنجمین 

فیلم ونیز به روى پرده رفت.

 

رسانه های اسپانيايی ادعا کردند که ژوزه مورينيو، سرمربی منچستريونايتد، محکوميت يک  سال حبس به 
دليل فرار مالياتی را پذيرفته است. مورينيو بين سال های ٢٠١٠ تا ٢٠١٣ هدايت رئال مادريد را برعهده داشت 
و متهم است که در اين مدت دو مورد فرار مالياتی داشته و اکنون برای هر کدام از آنها به ٦ ماه حبس محکوم 
شده است. مبلغ فرار مالياتی او درمجموع ٢,٩ ميليون پوند بوده است. با وجود اين او قرار نيست اين مدت را در 
زندان سپری کند. براساس قوانين اسپانيا محکوميت های کمتر از دو سال به حالت تعليق درمی آيد و در مقابل 

مورينيو پذيرفت که ١,٧٨ ميليون پوند که ٦٠ درصد از مبلغ فرار مالياتی اش است را بپردازد. 

عکس نوشت

مراسم انتخاب برترین هاى فوتبال هلند دوشنبه شب برگزار شد و نکته قابل توجه 
حضور علیرضا جهانبخش همراه با پدر و مادرش براى دریافت جایزه کفش طالى 
آقاى گل بود. در این مراسم مهدى مهدوى کیا نیز جهانبخش را همراهى کرد و در 

کنارش بود.

محمد انصارى، مدافع سرخپوشــان با توجه به تعطیلى روز گذشــته تمرین از 
بازیکنان، کادرفنى و مدیران باشگاه براى حضور در میهمانى تولد فرزندش سود برد 

و آنها را ناهار میهمان کرد.

ریحانه پارسا بازیگر نقش سریال پدر که با حذف عکس هاى مرتبط با سریال پدر و 
انتشار عکس هاى مدلینگش خبرساز شده بود، روز گذشته عکس هاى اسپانسردار 
مدلینگ را دوباره حذف کرده و عکس هایى از ســریال پدر و پشت صحنه آن را به 

صفحه اینستاگرامش بازگرداند.

لوچیانو سیلینى گارانانى کارگردان ایتالیایى با پوشیدن پیراهنى که روى آن شعار 
«واینستین بى گناه اســت» همراه با عکس این تهیه کننده بدنام آمریکایى نقش 

بسته بود، در جشنواره ونیز جنجال به پا کرد.

تیتربازى
روایت ترانه علیدوستى از روز تلخ 

پاییزى الوند

ترانه علیدوستى که سال هاســت در هیچ برنامه  
تلویزیونى حضور پیدا نکرده و در سریالى هم ایفاى 
نقش نداشته اســت، در خاطره اى، علت قهر خود 
با صداوســیما را توضیح داد.به گزارش ایسنا، ترانه 
علیدوستى در صفحه شخصى خود در توییترنوشته: 
سال 79، نخستین فیلمم رو بازى کرده بودم، اما هنوز 
اکران نشــده بود و کسى مطلقا من را نمى شناخت. 
دعوت شدم به برنامه اى در شبکه جام جم، سر جمع 
10 دقیقه؛ به عنوان استعداد نوجوان. برنامه زنده بود و 
در ساختمان شبکه دو ضبط مى شد. سینمایى بود 
و مهمان هاى دیگرى هم داشت.سر ساعت رسیدم 
ساختمان شبکه دو. حراست بانوان جلوم رو گرفت که 
پالتوت کوتاهه؛ تا زیر زانو بود. برق ناخن هم داشتم. 
گفتن نمى شــه برى. گفتم من اینجا کار نمى کنم 
و مهمانم. گفتن خیر نمى شــه. از طرف برنامه یکى 
آمد دنبالم و اصرار و التماس که مى شه تا خونه برى 
و مقنعه سر کنى؟ متاسفانه بچه بودم و گفتم چشم. تا 
خونه رفتم و برگشتم. راهم دادن.پشت صحنه منتظر 
نوبت آنتن بودم که آقایى آمــد. درحالى که لبخند 
عریضش تا بناگوش رفته بود، گفت ترانه خانم محیط 
اینجا سینما نیستا، لطفا جلوى دوربین رفتى نخند؛ 
لبخند بزن، ولى کامل نخند. باالخره رفتیم جلوى 
دوربین. دو ســوال جــواب دادم دیدم مجرى خانم 
چشم و ابرو میاد: از پشت صحنه اشاره مى کنن خانم 
علیدوستى پا رو نندازه رو پاش.پاییز بود. زدم بیرون و 
خیابان الوند رو عصبى و پیاده پایین آمدم. نیم ساعت 
هم توى برنامه نبودم، ولى نصف روز تحقیر شدم. عهد 
کردم هرگز دیگه پام رو اونجا نذارم. در این 18 سال 
بارها تو مصاحبه هام اینو گفتم که تلویزیون نخواهم 
رفت و از طرف همکارانم و گاهى مردم انتقادهایى هم 
بود.مثال  سال 86 به خاطر مصاحبه اى با یک ماهنامه 
سینمایى و حرف هایى که ضد تلویزیون زدم، نام من 
از تیزر فیلم کنعان که آن موقع اکران بود، حذف شد. 
سروصدایى هم شد و جناب ضرغامى آمد وسط که 
اشتباه شــده و غیره.همه اینها به کنار. منظور این 
نیست که سینما این سال ها بى سانسور بوده. گوش 
چسب زدن در سینما هم هست. کوك زدن شال و 
روسرى به همه لباس ... اونقدر قصه زیاده که حوصله 
آدم از گفتنش سر میره. ولى همین فیلم هاى فضاى 
بازتر سینما هم با سانسور و بى سانسور گاهى پشت 
در توقیف ماندن یا هیچ وقت رنــگ پرده را ندیدن. 
پس سانسور در زندگى یکى مثل من مانعى دایمى و 

هم بوده.»سرنوشت  سازه. همیشه 
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خودسوزى یک فرد در خیابان بهشت در مقابل ساختمان شهردارى تهران دیروز یکى از مهمترین اتفاقات 
و اخبار منتشرشده درجامعه بود. این فرد در اعتراض به اخطاریه تخلیه مغازه اش چنین اقدام ترسناکى انجام 
داد. ماجرایى که واکنش هاى تندى را در شــبکه هاى اجتماعى به دنبال داشت و باعث ترندشدن هشتگ 
خودسوزى شد. خیلى ها هم در توییت هاى خود به این نکته اشاره کرده بودند که تحمل سختى هاى مختلف 

مى تواند شرایطى را فراهم کند که باز هم شاهد این فجایع باشیم.

انتشار ویدیو اعتراف تلخ 
یک پسربچه زباله گرد که در 
حرف هاى خود تأکید کرده 
گوش او توســط ماموران 
شهردارى بریده شده است، 
به قدرى جنجالى شد که به 
نظر مى رســد بحث درباره 
آن حاال حاالها داغ باشــد. 
بســیارى از کاربران ضمن 
انتقاد شــدید از این رفتار 
و وحشــیانه قلمدادکردن 
آن خواهان بررســى سریع 
و شفاف ســازى مسئوالن 
شــهردارى پیرامــون آن 
هستند. مسأله قابل تأمل 
اینجاســت که تقریبا همه 
باور دارند اتفاق تلخى براى 

این کودك زباله گرد رخ داده و قطعا خود او به گوش هایش آسیبى نرسانده است. باید دید آیا امکان شناسایى 
مسببان این اتفاق تلخ وجود خواهد داشت یا خیر.

مهناز افشار باز هم چند روزى مى شود که هشتگ کودك بى پناه را در توییتر داغ کرده و نقطه نظرات مختلفى 
را با توییت هاى خود در این رابطه منتشر کرده است. او با اشاره به عروسى دختر 9ساله با داماد افغان که 27 سال 
از او بزرگتر بود، روى این مسأله تأکید کرده است که باید فکرى اساسى براى کودکان بى پناه در کشور از سوى 
مسئوالن شود. او در توییتى دیگر نوشته است: زخمى که به جسم بچه و نوجوان وارد میشه، اثرش تا همیشه 

همراهش خواهد بود و روحش را زخمى مى کنه و درمان روح بچه ها و نوجوانان خیلى سخته!»

#  کودك_بى_پناه
#  کودك_زباله_گرد #بریدن_گوش

#  خودسوزى

 

شهروند|  کار نیمه تمــام ناصر 
چشم آذر که به سفارش شهردارى 
تهران ساخته شده است، زمستان 
امســال همزمان بــا روز تولد این 
هنرمند در قالب یک آلبوم منتشر 
خواهد شد. همسر ناصر چشم آذر در 
مراسم نکوداشت او که همزمان در 
چهارمین شب جشنواره بین المللى 
فیلم کودك و نوجوان برگزار شد، در 
این باره توضیحاتى داد: «آقاى چشم 
آذر یک کار ناتمام دارد به نام «هفت 

میدان» که به سفارش شهردارى تهران براى هفت میدان شهر ساخته 
و تمام کارها انجام شده بود و ما در تالشیم تا روز تولد ایشان، 10 دى  
ماه این اثر به  صورت آلبوم رونمایى شود؛ همچنین کارهاى دیگرى هم 
دوست داریم انجام بدهیم، مثل کتاب نت کارهاى خاطره انگیزش.» 
شیرین احمدلو درباره سال هاى فعالیت این هنرمند گفت: «آثار زیادى 
از ناصر چشم  آذر به جاى مانده که سالیان زیادى گردآورى آنها به طول 
مى انجامد و ما شاید 50 سال دیگر متوجه فقدان این اسطوره شویم.» 
او از ناصر چشــم آذر به  عنوان نماد مهربانى و مهرورزى، انسانى پر از 

انرژى و هنر، مردم دوست و مردم دار 
یاد کرد و گفت: «نوآور بود و با زبان 
انســانیت با مردم حرف مى زد. او از 
خودش بیرون آمده بود، به عشــق 
رسیده بود...» و چشم «شیرین» نم 
باران عشق مى گیرد، حرف هایش 
در سالن چشمه مى شــود و همه 
دل تنگ شــور نواز، ناصر چشم آذر 
مى شوند. ناصر عاشقانه براى مردم و 
به ویژه کودکان کار کرد و موسیقى 
اســتاندارد از خود به جا گذاشت، 
ناصر به واسطه عشقش به کودکان اولین کنسرت خود را چهار  سال 
پیش پس از چهل  ســال دورى از صحنه، در مهرماه و همزمان با آغاز 
مدارس اجرا کرد.» بعــد هم رعنا، فرزند ناصر چشــم آذر با صدایى 
بغض آلود مرثیه اى براى پــدر خواند و  گفت: «پدرم چنین جمعى را 
تا وقتى که زنده بود ندید و اگر بود، ترجیح مى داد با ساززدنش با شما 
حرف بزند. در حدى بچه ها را دوست داشت که در ارتباط برقرار کردن 
با بچه هاى هم سنم از من هم پیشى مى گرفت و همیشه مى خواست تا 

در سطح مشابه از امکانات برابر برخوردار باشند.»

شــهروند| بعد از اينکه در روزهای اخير صحبت های محسن 
قهرمانی، داور بازنشسته مشهدی در يک برنامه تلويزيونی مبنی بر 
اينکه با استقاللی ها به خاطر فحاشی لجبازی کرده و عليه آنها سوت 
زده، حاشيه ساز شــد، حاال نقل قولی از سوی يکی از کمک داوران 
بازنشسته مبنی بر اينکه با گرفتن پول عليه پرسپوليس در دربی 
قضاوت کرده، جنجال بزرگی را به پا کرده است. روز گذشته يکی 

از روزنامه های ورزشــی نقل قولی را بدون بردن نام از مرتضی 
کريمی منتشر کرد که در آن اين کمک داور اعتراف کرده بود 
قبل از دربی ٦٩ تهران مبلــغ ١٦ ميليون تومان به عالوه يک 
ال سی دی از يکی از دوســتان پرويز مظلومی دريافت کرده تا 

کار را برای استقالل در بياورد. اين مسابقه همان دربی 
معروفی بود که استقالل برنده از زمين بيرون آمد اما 
محمد نوری برای پرســپوليس گلی زد که توسط 
کمک داور آفسايد اعالم شد. بعدا مشخص شد اين 
گل آفســايد نبوده و پرسپوليسی ها به آن اعتراض 
داشتند. اين نقل قول باعث شد رسانه ها ديروز خيلی 
زود به ســراغ مرتضی کريمی بروند که در پرونده 

جنجالی داوران ١٠ سال محروم شده بود. اين کمک 
داور بازنشسته نقل قولی که از او منتشر شده را تکذيب 

می کند: «هيچ آدم عاقلی به گناه خــود اعتراف نمی کند. اگر قرار 
بود من چنين کاری انجام دهم، حداقل رقمی می گرفتم که وضع 
زندگی ام عوض شود و پولدار شوم. اين خبر اشتباه است و من حتما 
آن را پيگيری می کنم تا با خاطيان اين قضيه برخورد شــود. اعالم 
اشتباه آفسايد نوری، سهوی بود که ممکن است از هر انسان و داوری 
سر بزند. اشــتباه اصلی را آن زمان انجام دادم که از پرسپوليسی ها 
عذرخواهی نکردم و همين باعث شد چنين قضايايی پيش 
بيايد.» پرويز مظلومی، سرمربی وقت استقالل هم بدون 
توجه به تکذيــب مرتضی کريمی به ايــن اخبار واکنش 
تندی داشته اســت: «من تا بعد از آن دربی کريمی 
را نمی شناختم، حاال نمی دانم چرا اين حرف ها 
را زده است. جديدا مد شده داوران بازنشسته 
بــرای اينکه دوبــاره روی بورس باشــند 
صحبت هايی را مطــرح می کنند.» به هر 
حال اين اخبار باعث شــده بعد از جوی 
که در چند روز اخير اســتقاللی ها ايجاد 
کرده بودند، حاال پرسپوليسی ها به خاطر 
اتفاقاتی که ســال ها از آن گذشته،  شاکی 

باشند.

هفت میدان در تهران طنین انداز مى شود 
رونمایى از آخرین یادگار ناصر چشم آذر در زمستان

مرتضى کریمى همه چیز را رد کرده، اما گمانه زنى ها ادامه دارد
الدربى 69، کمک داور شاکى، قرمز شاکى، آبى شاکى
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

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

باشـید تمـاس  در   5000262662

وز
گ  ر

شت
 ه

مورینیو
 محکوم به

 یک سال حبس


