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کتابی درباره  
عمران صالحی 
منتشر می شود

فاضــل ترکمــن پایان نامــه  
مقطع کارشناســی  ارشد خود 
را با موضوع »تحلیل ســاختار 
و درون مایــه  اشــعار عمــران 
صالحی« در قالب کتاب منتشر 
می کند. عمران صالحی، شاعر، 
نویســنده و طنزپرداز یازدهم 
مهرماه سال ۱۳۸۵ بر اثر ایست 

قلبی درگذشت.

احضار حدادی به 
خاطر انتقاد

احسان حدادی که در ماه های 
اخیر دایما با فدراسیون اختالف 
داشته، در مصاحبه ای با طعنه 
درباره هزینه های فدراســیون 
پیرامــون اردوهــای خارجی 
خودش صحبت کرده بود. او به 
خاطر انتقادهایش از فدراسیون 
دوومیدانی توســط ســازمان 

تیم های ملی احضار شد.

قیمت بلیت 
سینماهای شهر 
تهران در ۱۴ مهر 

نیم بها شد
سخنگوی شورای صنفی نمایش 
از نیم بهاشدن بلیت سینماهای 
شهر تهران در ۱۴ مهرماه خبر داد. 
غالمرضا فرجی با اشاره به نیم بها 
شدن قیمت بلیت سینماها در ۱۴ 
مهر بیان کرد: به درخواست احمد 
مسجدجامعی، عضو شورای شهر 
تهران از کارگروه اکران سینمای 
ایران، بلیت ســینماهای شــهر 
تهران در روز شــنبه، ۱۴ مهرماه 

نیم بها خواهد بود.

آندو و تهدید دوباره 
استقالل

مســئوالن اســتقالل چندی 
پیش با بازیکنان ســابق برای 
فرار از خطر حذف از آسیا توافق 
کردند که یکی از آنها آندرانیک 
تیموریان بود. ایــن بازیکن که 
هنوز قســط آخر مطالباتش را 
نگرفته، به باشــگاه پیغام داده 
درصــورت حل نشــدن ایــن 
مشکل دوباره به AFC شکایت 

می کند.

 

ردینگ انگلیس سه شــنبه شــب میزبان کوئینزپارک رنجرز بود و در حضور 79 دقیقه ای ســعید 
عزت اللهی در ترکیب با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. با وجود شکست ردینگ، بازی خوب عزت اللهی 
تحت الشعاع قرار نگرفت و این بازیکن به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. این لژیونر ایرانی که در 
نخستین بازی اش هم تأثیر بسزایی در پیروزی تیمش داشت و با تمجید سرمربی ردینگ مواجه شده بود، 
استارتی رویایی در لیگ دسته اول فوتبال انگلیس داشــته و به نظر می رسد در روزهای اوج خود به سر 

می برد. آن طور که پیداست سبک فوتبال عزت اللهی به لیگ جزیره می آید. 

استارترویایی
عزتاللهیدر

انگلیس

عکس نوشت

علیعلیپوردرشرایطیگلبرتریپرسپولیسدربرابرالسدرابهثمر
رساندکههمسروفرزنداوهمباتیمبهدوحهسفرکردهبودند.آنها
بعدازمسابقهاینعکسرابرایشادیخوددرشبکههایاجتماعی
بهاشتراکگذاشتند.گفتنیاستکمالکامیابینیاهمباهمسرو

فرزندشبهقطررفتهبود.

هومنحاجیعبداللهیکهدرکنارحمیدفرخنژادبهعنوانبازیگر
فیلمسینماییساموراییدربرلینحضوردارد،بایکچهرهپردازی
متفاوتدرایناثرمقابلدوربینرفتهاست.بهنظرمیرسدگریمهای
عجیببازیگراناینفیلمازنکاتمهموجذاباینفیلمدراکران

عمومیباشد.

باشگاهاســتقاللاجازههمراهیتیمملیعراقبهطارقهمامرادر
تورنمنتچهارجانبهعربستانندادتااینبازیکنواکنشیتندبهاین
ماجرادراینستاگرامخودداشتهباشد.همامنوشتهاست:»باشگاه
استقاللبهمناجازهحضوردرتیمملینداد،تیمملیکشورمازهر

چیزیبرایمنمهمتراست«.

سیلوستراستالونهباانتشــاردوعکسازآغازفیلمبرداریرمبو
۵خبرداد؛عکسهاییکهشگفتیبســیاریازطرفدارانرمبورا
بههمراهداشــت.اینعکسهارمبورادرحالینشانمیدهدکه
لباسهایکابوییبهتنداردواینتصویر،دورترینتصویریاستکه

طرفدارانشازاودرذهندارند.

تیتربازی
سورپرایزلیستتیمملی

خطخوردنرامینرضاییانبود

ستارهجامجهانی،ازچشمکیروشافتاد

شــهروند| از بین بازیکنانی که تیم ملــی را در 
جام جهانی روسیه همراهی کردند، تاکنون تنها کسی 
که بدون تیم مانده اســت، کســی نیست جز رامین 
رضاییان! مدافع راست محبوب کارلوس کی روش که 
زمزمه های بازگشت او به لیگ برتر ایران مدت هاست 
که شنیده می شود. رامین که در سال های اخیر پای 
ثابت لیست های سرمربی تیم ملی بوده، فصل قبل در 
اوســتنده بلژیک بازی کرد و به واسطه همین حضور 
در فوتبال اروپا با تیم ملی به جام جهانی رفت و در هر 
سه مسابقه به عنوان دفاع راست ثابت به میدان رفت. 
او بعد از جام جهانی اما از اوستنده جدا شد و نتوانست 
تیم جدیدی پیدا کند و بدون تیم ماند. مذاکراتش با 
باشگاه تراکتورسازی به خاطر اختالف مالی هم تاکنون 
با نتایج مثبتی همراه نشده و از طرفی تالش هایی برای 
بازگشت او به پرسپولیس صورت گرفت که این موضوع 
هم ابتدا با واکنش منفی برانکو ایوانکوویچ روبه رو شد. 
منتهی بعد از اینکه حسین ماهینی رباط صلیبی پاره 
کرد و فصل را از دســت داد، حاال باز هم شایعه حضور 
او در پرســپولیس به گوش می رســد. در هرصورت 
بالتکلیفی رضاییان شرایطی را فراهم کرد که کارلوس 
کی روش مجبور شــود روی نام او برای اردوی جدید 
تیم ملی قلم قرمز بکشــد و این یکــی از بزرگترین 
شگفتی های لیست کی روش بود. پیش از این، وقتی 
رضاییان از سوی برانکو از پرسپولیس اخراج شد، او به 
صورت اختصاصی زیرنظر دستیاران کی روش تمرین 
می کرد و جای ثابتی در تیم ملی داشت. همین اتفاق 
برای اشــکان دژاگه هم رخ داد که تیم نداشت یا اگر 
داشت، بازی نمی کرد ولی به تیم ملی دعوت می شد. 
با این وجود کی روش حاال به تلنگر جدی با خط زدن 
رامین به شاگرد خود زده است تا هرچه زودتر تکلیف 
خود را روشــن کند. رامین خودش دوســت دارد به 
پرسپولیس بیاید اما موانع بزرگی بر سر راه اوست که 
مهمترین آن پایان محرومیت پرسپولیس در نیم فصل 
است. در این شــرایط برخی ها بر این باور هستند که 
جریانی خاص تالش دارد که مقدمات حضور رضاییان 
در تراکتورسازی را فراهم کند که با اتفاقات اخیر بعید 
نیست رضاییان برای اتخاذ این تصمیم تحت فشار قرار 
بگیرد. به هرصورت شواهد و قرائن نشان می  دهد که 
این بازیکن جایگاه خود در تیم کی روش را از دســت 
داده و برای به دست آوردن آن باید هرچه زودتر تکلیف 

تیم آینده باشگاهی خود را روشن کند.  
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دیدار یکصد  هزار بسیجی با رهبر معظم انقالب در ورزشگاه آزادی همزمان با اجتماع هفتصد هزار نفری 
بسیجیان سراسر کشور، در حالی امروز انجام خواهد شد که این تجدید بیعت یادآور حضور ده ها  هزار 
رزمنده سپاه محمد رسول اهلل تهران در  سال 1365 و حضور رهبرمعظم انقالب در جمع آنها در آن دوران 
است. برنامه ریزی این همایش بزرگ توسط بسیج مستضعفین از قبل اعالم شده بود و به شکلی ویژه مورد 
توجه  عموم مردم و بسیجیان قرار گرفت. تا جایی که دیروز در واکنش به این برنامه ویژه حضور پرشور در 

ورزشگاه آزادی هشتگ  میثاق خدمت را داغ کردند که در توییتر یکی از ترند های برتر بود. 

 
 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه یک مصوبه پرسروصدا داشت که مورد 
توجه مردم در شبکه های مجازی قرار گرفت. طبق این تصمیم  اتباع خارجی در صورت سرمایه گذاری 
حداقل ۲۵۰ هزار دالری می توانند اقامت ۵ ساله ایران را دریافت کنند. با اینکه این طرح برای تسهیل روند 
رفت و آمد و فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران خارجی است اما واکنش های مثبت و منفی زیادی به 

آن صورت گرفت. با دنبال کردن این هشتگ می توانید ببینید مردم در این رابطه چه نظری دارند.

دالر مثل روزهای گذشته مهمترین هشتگی است که ایرانی ها در فضای مجازی به ویژه توییتر از آن 
استفاده می کنند و به تشنج بازار ارز با این هشتگ واکنش نشان می دهند. سقوط قیمت دالر در شرایطی 
اتفاق افتاده که اکثر صرافی ها فعالیت های خود را تعطیل کرده اند و نه دالر می خرند و نه دالر می فروشند. 
اخبار منتشرشده از دل بازار هم نشان می دهد که مردم دالر را با قیمت  های بسیاری متنوعی  می توانند 
خریداری کنند. با وجود این شرایط به شکلی است که هیچ کسی از آن چه در روزها و هفته های بعد رخ 

خواهد داد، خبر ندارد و همین مسأله پرسش درباره اوضاع  را در بین مردم بیشتر کرده است. 

ویدیو  و پست های افشاگری محسن افشانی بازیگر و ساشا سبحانی پسر پرسروصدای سفیر سابق 
ایران در ونزوئال علیه یکدیگر در صفحات شخصی اینستاگرامی در روزهای اخیر به یکی از عجیب ترین 
موارد مورد توجه مردم تبدیل شده است. سطح فحاشی و توهین و افشاگری های خصوصی این دو نفر 
علیه هم به قدری زیاد و ادامه دار است که باعث حیرت همه شده و جالب اینجاست که هیچ کدام هم قصد 
کوتاه آمدن ندارند و به زیر سوال بردن هم با افشاگری های حیرت انگیز ادامه می دهند. اگر در اینستاگرام 
و توییتر فعال باشید، قطعا شــاهد دعوای این دو نفر بوده اید. دعوایی که البته ضلع سوم آن هم یکی از 

نزدیکان  محسن افشانی است که اصلی ترین سوژه ساشا سبحانی برای افشاگری بوده است.

#  محسن_افشانی#ساشا_سبحانی

# میثاق_خدمت#دالر

#  اقامت_5_ساله
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شهروند| همین چند هفته پیش بود که در روزنامه  
شهروند از تئاتری نوشــتیم که قرار است آل پاچینو در 
پاریس روی صحنه ببرد. تئاتــری تک نفره که بیش از 
اینکه بر اساس متنی دراماتیک باشد، بر اساس خاطرات 
سینمایی آل پاچینو تنظیم شده است؛ به عبارت ساده تر 
یعنی آل پاچینو قرار اســت در ایــن نمایش تک نفره 
خاطرات خود را مرور کند، خاطرات بازی در پدرخوانده، 
صورت زخمی، وکیل مدافع شیطان، راه کارلیتو، بوی 
خوش زن و ده ها فیلم درجه یک دیگر. بی شــک برای 
دوســتداران آل بزرگ فرصتی بی نظیــر خواهد بود تا 
هر آن چه تاکنون درباره اســتاد شنیده اند و نمی دانند 
کدام شان راست است و کدام دروغ، این بار از زبان خود 
پاچینو بشنوند، البته اگر جیب شان پر پول باشد، چون 
در ادامه همان خبر آمده که تماشای آل پاچینو در تئاتر 
پاریس حدود ۹۵۰ یورو آب می خورد؛ قیمتی گزاف برای 
نشستن پای صحبت های هر شخصی، حاال می خواهد 
آل پاچینو باشد یا هر شخص دیگری ولی ظاهرا وقتی 
آدم غم نان نداشته باشد، وقتی در باال پایین کشیدن های 
دالر هشتش گرو نه اش نرفته باشد، این جور هزینه ها را 
هم می تواند به سبد فرهنگی خود اضافه کند، همچنان  
که در همین نمایش پاچینو هم در همان نخستین روز 
بلیت فروشی اینترنتی حدود ۲ هزار صندلی در همان 

ساعات اولیه به فروش رسید.

دیدار با سلبریتی ها و نشستن پای صحبت های آنان 
به خصوص در آمریکا رسم تازه ای نیست؛ حاال این اتفاق 
می تواند در قالب یک نمایش رخ دهد یا سخنرانی و حتی 
نشستن سر یک میز. ماجرایی که قرار است تا چند وقت 
دیگر دوســتداران رابرت دنیرو تجربه اش کنند و این 
تجربه را در فضای مجازی جار بزنند تا در این زمینه از 

هواداران آل پاچینو کم نیاورند.
این خبر را دیروز روزنامه محلی یورک شر پست عنوان 
کرد با تیتر »هزینه صرف شــام با رابــرت دنیرو چقدر 
است؟« که خالصه اش این می شود که رابرت دنیرو قرار 
است در شهر لیدز انگلستان برای نخستین بار داستان 
زندگی اش را تعریف کند، چشــم تو چشم هوادارانش، 
در دو ضیافت رســمی شــام که اولی در شــهر لیدز و 
دومی در بیرمنگام برگزار خواهد شــد. این ضیافت با 
عنوان »یک تجربه با دنیــرو« در روز ۲۶ نوامبر در موزه 
سلطنتی تسلیحات لیدز برگزار خواهد شد. نکته جالب 
اما بلیت فروشی برای این ضیافت شام است، بلیت هایی 

نه چندان ارزان بابت یک وعده غــذا کنار رابرت دنیرو؛ 
خریدار بلیت باید 365 پوند بپردازد، چیزی در مایه های 
هشت میلیون تومان. البته بلیت های سه میلیون تومانی 
هم در این ضیافت موجود اســت اما از این رو که شاید 
خورشتش کم گوشت باشــد، خریدار چندانی ندارد! 
پارســال این ضیافت با حضور آرنولد برگزار شده بود و 
بلیت هایش از 300 دالر که حدود شــش و نیم میلیون 

تومان می شود، بیشتر نبود.

حاال آل پاچینــو و رابرت دنیرو به کنــار. به  هر حال 
اینها غول های محبوب سینما هستند ولی شما باورتان 
می شود کسانی پیدا شــوند که برای شنیدن خاطرات 
زنی که تنها هنرش این است که شوهرش توانسته توجه 
مردم را جلب کند و رئیس جمهوری کشــورش شود، 

پــول بپردازند؟ آن  هم ســه هزار دالر. واقعا باور 
می کنید؟

داســتان از این قرار اســت که میشل اوباما 
یا همان بانوی اول پیشــین آمریــکا در تور 

کتابخوانی اش روی صحنه  ســالن های بزرگ ۱۰ شهر 
آمریکا می رود تا کتاب خاطراتش را برای عالقه مندان 
بخواند و به سواالت آنها پاســخ دهد. برای شنیدن این 
خاطرات هم بلیت هایی با ارقام گوناگون عرضه شده، از 
بلیت های نسبتا ارزانقیمت 30 دالری که حتی قبل از 
پیش فروش تمام شــدند، تا 120 دالری،  ۴۱۲ دالری 

و 3000 دالری -البتــه برای کســی که 
هد  ا بخو

روی صندلی ردیف اول بنشــیند و نگاه در نگاه میشل   
خاطراتش را گوش کند.

این رشته سر دراز دارد. در آمریکا اینکه نویسندگان 
کتاب هایشــان را رودررو برای مخاطبان بخوانند، یک 
روند معمولی  است، البته با ورودیه ای به  طور میانگین 
بین ۲۰ تا ۳۰ دالر، نه ارقام نجومی چون 3000 یا 5000 
دالر. فراموش نکنیم که پارسال هیالری کلینتون هم 
کتاب خاطراتش را که دربرگیرنده تجربه شکســتش 
در انتخابات ریاست جمهوری بود، در سالن های تئاتر و 
اپرا در برابر  هزار و ۵۰۰ تا سه هزار شنونده خوانده بود. 
طرفداران هیالری البته رقم های 
پایین تری داده بودند، حدود 
500 تا 800 دالر؛ شاید 
برای اینکه بازنده بود و 
مردم پای بازنده ها پول 

خرج نمی کنند.

سوپراستارهاییکهازبادهواهمپولدرمیآورند

چندمیگیریحرفبزنی؟!
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