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روایت داغ

 مخالفت فیفا 
 VAR با اجرای 

در دربی
داوران  دپارتمــان  رئیس 
اعالم کرد فدراسیون جهانی 
فوتبــال با اســتفاده آنالین 
در  ویدیویــی  کمــک داور 
بازی استقالل و پرسپولیس 
مخالفت کرده اســت. براین 
اســاس، کولینا فقط از نظر 
ســخت افزاری در ســفر به 
ایران این تکنولوژی را تست 

می کند.

 استقاللی ها
  یک روز قبل

 به آزادی رسیدند!
یــک روز قبــل از دیــدار 
اســتقالل و العین امارات با 
توجه بــه بلیت فروشــی در 
مجموعه های ورزشی برخی 
هــواداران اســتقالل که در 
شهرستان ها اقامت دارند، خود 
را به آزادی رســاندند و مقابل 
این ورزشــگاه اقامت گزیدند 
تا بتوانند امروز تماشاگر بازی 

تیم شان باشند. 

آخرین روزهای 
 حسین پارسایی 

در  سال ۹۷
پارســایی،  حســین 
نمایش  مدیــرکل دفتــر 
خانگی با انتشــار متنی در 
اســتوری اینســتاگرام از 
بازنشستگی اش خبر داد که 
به این شرح است: »آخرین 
روزهای  ســال ۹7 همراه با 
آخرین روزهای خدمت من 
سپری می شود و من همراه 
این ثانیه ها به پایان می رسم. 
2۹ ســال و ۱۱ماه و 28روز. 

تمام و آغاز فصلی دیگر.«

تیلور سوئیفت 
سیاسی می شود 
تیلور ســوئیفت خواننده 
محبوب و معروف آمریکایی 
قول داده است که در آستانه 
ریاست جمهوری  انتخابات 
آمریکا که در  ســال 2۰2۰ 
برگزار خواهد شد، در عرصه 

سیاست فعال تر ظاهر شود.

 

کمیته تعیین وضع فدراسیون رأی عجیبی را صادر کرد! رأیی که در آن باشگاه استقالل به پرداخت هزینه حق 
دادرسی امیر قلعه نوعی محکوم شده، اما به اصل رأی اشاره نشده است. در خبر کمیته تعیین وضع آمده: »باشگاه 
استقالل تهران محکوم به پرداخت مبلغ 16 میلیون و 200 هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق اردشیر قلعه نوعی 
شد.« حال سوال اینجاست باشگاه استقالل چه عددی را باید به امیر قلعه نوعی پرداخت کند و دلیل پنهان کردن 
رقمی که امیر قلعه نوعی از باشگاه استقالل طلبکار است، چیست؟ بعد از این که رئیس تعیین وضع توضیحی در این 

خصوص نداد، در منابع خبری اعالم شده که قلعه نوعی حدود 800 میلیون تومان از استقالل طلبکار است.

 طلب قلعه نوعی
  از استقالل لو رفت

 800 میلیون تومان!

عکس نوشت

فردی که در عکس متمایز شده، کلی کاتلین یکی از بهترین دوچرخه سواران آمریکایی 
است که در المپیک 2016 نیز نقره گرفت. جنازه او دیروز در 23سالگی در خانه اش پیدا و 

مشخص شده خودکشی کرده است تا جامعه ورزش آمریکا در شوک فرو برود.

پوریا پسر محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور دیدار یکشنبه شب آرسنال مقابل 
منچستر را تماشا کرد. او در جریان این مسابقه دیداری با تونی آدامز ستاره سابق تیم ملی 
انگلیس و آرسنال داشت و قرار شد در آینده تفاهمنامه ای میان دوطرف امضا شود. پوریا با 

آلکس فرگوسن در لندن مالقات کرد.

تصویری از عروسک ســلبریتی و ثروتمندی به نام »وزه« که در ویژه برنامه تاک شو 
فانتزی- سینمایی »وزه پالس« حضور دارد. این برنامه تاک شویی فانتزی است که برای 

ایام نوروز در فضای مجازی پخش می شود.

تصویری از پشت صحنه سریال نوروزی زوج یا فرد به کارگردانی علیرضا نجف زاده که با 
بازیگری مهران غفوریان، یوسف تیموری، هدایت  هاشمی، مرجانه گلچین، مهران رجبی 

و... در دست تولید است.

تیتربازی
نخستین واکنش حمید حامی به پخش تصاویر 

نامناسب در کنسرتش

هیچ وقت خط قرمزها را رد نکردم

شــهروند| حمید حامی باالخره با گذشــت 
 بعــد از نزدیــک بــه دو هفتــه از انتشــار خبر 
ممنوع الفعالیتی اش ســکوت خود را شکســت و 
درباره کنســرت جنجالی اش توضیح داد. او که به 
کل ماجرای انتشــار فیلم ها و تصاویر از کنسرتش  
مشکوک است، به تازگی در گفت وگویی اینترنتی 
توضیحاتی دراین باره داده است: »خیلی  سال است 
که مشــغول کار هســتم و هیچ وقت خط قرمزها 
را رد نکردم، ۹روز پس از اجرای کنســرت متوجه 
پخش این تصاویر شدم. ویدیوی کنسرت هم طبق 
یک حرکت جمعی و سیستماتیک، در یک ساعت 
مشخص، در صفحات مجازی پخش شد. صفحات 
هم همگی از نوعی بودند که برای بارگذاری ویدیو 
پول دریافت می کنند.« حمیــد حامی می گوید: 
»همیشه درباره کنسرت هایم با جزییات همه چیز 
را زیر نظر دارم، عوامل محترم حراست وزارت ارشاد 
هم همیشه در سالن هستند و امکان ندارد که چنین 
صحنه ای از زیر دست آنها در رفته باشد. این نکته را 
باید بگویم که صحت وجود تصاویر هنوز مشخص 
نشده، فکر می کنم که این مسأله برای مسئوالن هم 
اثبات نشده است. تصاویر فقط توسط یک دوربین 
که کیفیت پایینی دارد، گرفته شده است، در صورتی 
که آن سالن گنجایش تقریبا  هزار نفری دارد و من 
هیچ تصویــری از زوایه دیگری ندیــدم.« ماجرا به 
کنسرتی برمی گردد که بهمن ماه امسال در شیراز 
برگزار شده بود. ظاهرا در حین اجرای این کنسرت 
تصاویر نامناسبی روی پرده سالن پخش شده بود 
که چند روز بعد از کنسرت در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد.  بعد یکی از خبرگزاری ها به دروغ خبر 
ممنوع الفعالیتی حمید حامی را منتشر کرد، آن هم 
درحالی که دفتر موسیقی وزارت ارشاد به »شهروند« 
اعالم کرد که هنوز موضوع ممنوع الفعالیتی حمید 
حامی مطرح نیست و ماجرا در دست بررسی است. 
البته چند روز بعد از آن مهدی رنجبر، معاون هنری 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس 
اعالم کرد که تا اطالع ثانوی برگزاری کنسرت از این 
گروه در این استان ممنوع شده است: »با پیگیری ها 
و بررسی های الزم؛ با عوامل فنی، اتاق انفورماتیک 
و برگزارکننده، برخورد قانونی انجام شده و تذکرات 

الزم نیز به خواننده و گروه اجرایی ابالغ شده است.«
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صحبت های رضا رویگری درباره وضع مالی نامناسبش در فضای مجازی بازتاب حیرت انگیزی 
داشته. این بازیگر که در طول سی واندی سال گذشته حضور تثبیت شده ای در سینما و تلویزیون 
ایران داشته، در گفت وگو با خبرآنالین گفته که آماده کار است، اما کسی به او پیشنهاد نمی کند: 
»اوضاع قمر در عقرب شده. من کار ندارم. گرانی آزاردهنده شده. چند ماه است که گوشت نخورده ام. 
اجاره خانه باید بدهم، ولی پولی ندارم! مردم می گویند چرا کار نمی کنید؟!  از همین جا می گویم که 

به خدا من دوست دارم بازی کنم، ولی کجاست پیشنهاد!«
گالیه های رضا رویگری درباره شرایط اقتصادی این روزهایش که بسیار غم انگیز بودند، انتقادات و 
اعتراضات و همدلی بسیاری را در فضای مجازی موجب شده. کاربری نوشته: »کاری ندارم رویگری 
درجه یک بوده یا نه. اما به هرحال 30 سال کار کرده. کجای دنیا کسی بعد از 30 سال کار کردن در 
تامین گوشت و مرغ درمی ماند؟« کاربر دیگری به وضع هنرمندان پرداخته: »تازه رویگری مثال 
بازیگر موفقی بوده که سال ها کار کرده. وقتی او می نالد، باید پرسید بدبخت بازیگران حاشیه ای باید 
چه کار کنند؟« عده ای نیز به بی رحمی سینما انتقاد داشتند: »همه می دانند که سینما بی رحم 
است و هر کسی تنها چند  سال در این حرفه فعالیت کرده باشد، این بی رحمی را می شناسد. حاال آقا 
رضای ما هم درگیر این بی رحمی شده دیگر.« کاربری هم نوشته بود: »از دل برود هر آن که از دیده 

برفت!«
البته برخی از کاربران نیز سعی کرده بودند وضع کاری و اقتصادی رضا رویگری را به بیماری او 
مرتبط کنند: »آقای رویگری هم کار می کرد دیگر. اما بیماری حتی غول را نیز از پا درمی آورد، چه 

برسه به بازیگری که عادت کرده گرون زندگی کنه.«
 

انتقاد شــدید رضا امیرخانی از حکم دادگاه انقالب برای ابوالفضل قدیانی نیز در فضای مجازی 
پرواکنش بوده. دلیل انتقاد رضا امیرخانی محکومیت یک فعال سیاســی به رونویســی از کتاب 
»داستان سیســتان« بوده که موجب شده این نویسنده بگوید با چنین کاری، سیاهه کتاب ها به 

مشکل سیاهه شهرهای تبعیدی دچار خواهند شد.
خبرگزاری ها نوشته اند که چند روز پیش دادگاه انقالب در حکم صادره برای ابوالفضل قدیانی 
عالوه بر سه سال زندان تعزیری او را به رونویسی از سه کتاب »حکایت زمستان« نوشته سعید عاکف، 
»داستان سیستان« از رضا امیرخانی و »دشمن شناسی« که گردآوری سخنان رهبر انقالب است، 
محکوم کرد. حاال رضا امیرخانی در واکنش به این حکم، در بخشی از نوشته اش آورده که »کتاب را 

به حکم قاضی نمی خوانند؛ کتابی درست خوانده می شود که مخاطب، خود، آن را انتخاب کند.« 
نوشته امیرخانی در فضای مجازی با واکنش های پرتعدادی مواجه شده، ازجمله کاربرانی که با 
این اتفاق شوخی کرده اند و البته کاربرانی که این توییت های طنازانه را پسندیده اند: »به  نظرتون 
چه حسی داره یک نویســنده بفهمه خوندن کاراش برای یک عده ای تنبیه حساب می شه؟« یا: 
»من خودم چند تا از کارای امیرخانی رو خونده ام. حاال می فهمم زمان خوندنشون چرا این قدر زجر 

می کشیدم. نگو داشتم خودمو مجازات می کردم!«
 

بدون تردید در روزهای اخیر با اخبار و اطالعات مربوط به پرونده اختالس شرکت پتروشیمی 
در رسانه ها و فضای مجازی روبه رو شده اید. اطالعات این پرونده نشان می دهد که اختالس بزرگی 
در شرکت بازرگانی پتروشیمی اتفاق افتاده، مسأله ای که با حیرت مردم ایران روبه رو شده است. 
دنبال کردن هشتگ اختالس پتروشیمی در شبکه های اجتماعی به خوبی نشان می دهد که سطح 

تعجب مردم از چنین اختالسی چقدر است! به این توییت ها دقت کنید:  
»هیچ وقت فکر نمی کردم کسی بتونه رکورد بابک زنجانی رو تو اختالس بزنه.«

»چقدر راحت با خبرهای مربوط به اختالس روبه رو می شیم و اتفاقاتش رو دنبال می کنیم. این 
فراتر از فاجعه اس.«

#رضا_رویگری#بی_پولی

#رضا_امیرخانی#مجازات
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در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

ممکن است خیلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.

وز
گ  ر

شت
 ه

چه
دری

 

تجربــه  نخســتین  شــهروند| 
فیلمســازی جــواد رضویــان اگرچه 
در جشــنواره فیلم فجــر خیلی مورد 
استقبال اهالی رسانه نبود اما احتماال 

در میان اکران های نوروزی است.
 جواد رضویان البتــه ادعای زیادی 
درباره این فیلم نــدارد و در تازه ترین 
حرف هــای خــود از تالشــش برای 
فاصله گرفتن از فضــای طنز و کمدی 

گفته است درحالی  که دقیقا بعد از اکران زهرمار خیلی ها گفتند 
این فیلم کمدی اســت و برخی در کمدی خوانــدن آن تردید 
داشــتند:»تالش من در »زهرمار« این بوده که از فضای کاری 
کمدی خودم فاصله بگیرم. طی این مــدت 13ماه کار نکردم و 
دندان روی جگر گذاشــتم تا در فیلم زهرمار به سمت و سوی 

دیگری بروم.« 
وقتی بهمن ماه فیلم اول جواد رضویان در کاخ رســانه اکران 
شــد، برخی این موضوع را مطرح کردند که چرا او در فیلم خود 
بازی نکرده اســت اما حاال جواد رضویان پاســخ این حرف ها را 
داده اســت. او به میزان می گوید: »قطعا از این به بعد هر فیلمی 

که بســازم، به هیچ وجه خودم در آن 
به ایفــای نقش نخواهــم پرداخت.« 
درعین حــال جالب اســت بدانید او 
از میان بازیگــری و کارگردانی هنوز 
پیش فرضــی بــرای انتخاب نــدارد: 
»واقعیت امر من هر دو را دوست دارم 
و مخاطــب باید بگویــد در کدام بهتر 

هستم.
 البته مــن هنوز واکنــش مخاطب 
عام و همچنین اکــران عموم را نگرفته ام کــه بتوانم بگویم که 
از کارگردانی راضی هســتم یا نه. من 25 سال دغدغه بازیگری 
داشــتم و نمی توانم به طور قطع بگویم که کارگردانی را بیشتر 
دوســت دارم یا کارگردانی مورد عالقه من اســت. من بازیگرم 
و قطعا اگر نقش خوبی باشــد، آن را بازی می کنم، اما در مورد 
فیلمسازی فیلم بعدی ام بدون  شک حال و هوای نقد اجتماعی 

خواهد داشت.«
 البته هنوز تکلیف اکران این فیلم در نوروز قطعی نشده است 
و جلســه ای که دیروز قرار بــود کارگروه اکــران درباره تعیین 

تکلیف اکران نوروزی داشته باشد، به وقت دیگری موکول شد.

شهروند| این اولین بار نیست که از لیگ 
برتر فوتبال بانوان اخبار عجیبی به گوش 
می رســد و احتماال آخرین بار هم نخواهد 
بود. پارس جنوبی که در لیگ  برتر فوتبال 
مردان وضع خوبی در جدول دارد و در رده 
ششم است، در لیگ برتر فوتبال بانوان هم 
یک نماینده دارد؛ اگرچه مســئوالن این 
باشگاه معتقدند اداره این تیم برعهده باشگاه 
پارس جنوبی نیست. به  هرحال تیمی با این 

نام که نماینده استان بوشهر به حساب می آید، در جریان هفته دوازدهم 
لیگ  برتر فوتبال بانوان با شکل و شمایل عجیبی مقابل صدرنشین حاضر 
شد. این تیم درحالی به میدان رفت که فقط 9 بازیکن داشت و خبری 
از سرمربی هم نبود! عکسی از ترکیب 9نفره این تیم در فضای مجازی 
دست به دست شد و بازتاب هایی هم داشت. پارس جنوبی این مسابقه 
را با 2 بازیکن کمتر نسبت به حریف 8 بر صفر باخت تا جایگاه شهرداری 
بم در صدر جدول لیگ برتر فوتبال بانوان مستحکم تر از قبل شود. سمیه 
باشــی، کمک مربی این تیم ماجرا را این گونه توصیف کرده است: »با 
9 بازیکن بازی کردیم. دروازه بان هم نداشتیم و یکی از بازیکنان درون 
دروازه ایستاد. یکی از دروازه بان ها به خاطر مشکلی که برای فرزندش به 

وجود آمده بود، نتوانست با ما بیاید و دیگری 
هم به خاطر مشکالت خانوادگی همراه تیم 
نبود. چهارنفر از بازیکنان مان رباط صلیبی 
پاره کردند. دونفر نیم فصل از تیم جدا شدند 
و دونفر دیگر هم مصدوم هستند!« او دلیل 
حضور در این مســابقه با چنین شرایطی 
را جلوگیــری از کنارگذاشته شــدن این 
تیم از لیگ عنوان کــرده، چون قبال آنها از 
یک مســابقه انصراف داده بودند! درحالی 
 که همگان منتظر پاسخگویی مســئوالن باشگاه پارس جنوبی در این 
خصوص بودند. مدیر روابط عمومی این باشگاه در این خصوص گفت: 
»باشگاه پارس جنوبی در رشــته های فوتبال، فوتبال ساحلی و ووشو 
تیمداری می کند و طبق قانون اصال اجازه تیمداری در لیگ  برتر زنان 
را ندارد. قرار بر این بوده که تا از محل معافیت های تیم فوتبال این باشگاه 
در لیگ برتر به تیم زنان کمک مالی شود که این موضوع هم با توجه به 
مشکالت مالی این باشگاه امکان پذیر نیست. به همین خاطر این که گفته 
می شود تیم زنان بوشهر متعلق به باشگاه پارس جنوبی است و این باشگاه 
باید اجــازه آبروریزی اخیر را نمی داده نیز صحیح نیســت؛ چراکه این 

باشگاه در بخش زنان هیچ سرمایه گذاری ای انجام نمی دهد.«

بیکاری جواد رضویان به خاطر زهرمار

مخاطب باید بگوید فیلم بازی کنم یا بسازم
باشگاه پارس جنوبی: تیم بانوان بوشهر به ما تعلق ندارد

الچرا این تیم با 9 بازیکن به زمین رفت؟
نج

ج

#اختالس_پتروشیمی #پتروشیمی_گیت


