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احسان علیخانی  از خستگی هایش گفت

میخواستم
ماهعسلراتعطیلکنم

به سیاق همه ساله احسان علیخانی مجری 
ماه عســل در روابط عمومی سیما حاضر و به 
پرســش های مخاطبان برنامه پاسخ گفت. او 
با اشــاره به کمک 2۵ میلیارد تومانی مردم به 
پویش آزادی زندانیــان جرایم غیرعمد درباره 
ماه عسل گفت: اگر اتفاق خوبی افتاده به دلیل 
محبت عوامل برنامه است. امسال حتی کار به 
جایی رسید که یکی دو مرتبه از فرط خستگی 
از ادامه برنامه منصرف شدیم، ولی وقتی لطف 
بی نهایت مردم را  دیدیم، احســاس  کردیم که 

باید با قدرت به کار ادامه دهیم.
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سکوتایران
درقبالجامجهانی2026!

مســکو پایتخــت روســیه در فاصلــه 
24ساعت مانده به آغاز جام جهانی 2018، 
امروز میزبان اجالســی اســت کــه در آن 
کشــور میزبان جام جهانی 2026 رســما 
معرفی و اعالم خواهد شد. از ماه ها قبل، دو 
نامزد نهایی میزبانی بیست وســومین دوره 
جام جهانی یعنی کشور مراکش و مجموعه 
)آمریکا- کانادا- مکزیک( مشخص شده اند 
و به دنبال جلب رضایت کشورهای مختلف 
دنیا رفته انــد. جالب اینجاســت که چند 
روز پیش حتی فدراســیون افغانستان، که 
تیم ملی قدرتمنــد و بزرگی ندارد، حمایت 
رســمی خود را از آمریکا و کانادا و مکزیک 
اعالم کرد. با این وجود هیچ نظر و حمایتی 
از فدراســیون فوتبال ایران بــرای میزبانی 
جام جهانی 2026 اعالم نشــده است. البته 
شــاید این موضوع به خاطــر بحث روابط 
نامطلوب سیاسی باشد که ایران با مراکش 

و آمریکا دارد.
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اخراج آقای »ع« به 
دستور کی روش

چنــد روز بعــد از حضور 
تیم ملــی در روســیه فاش 
شد که در مســیر عزیمت 
به مســکو، یکی از اعضای 
تدارکات تیم ملی در فرودگاه 
و در محفلی چند نفره درباره 
کارلوس کی روش ســخن 
گفته اســت و انتقاداتی را 
دربــاره او و برخی شــرایط 
مطرح کرده. این ســخنان 
درنهایت به گوش سرمربی 
تیم ملی می رســد و او نیز 
بالفاصله دستور اخراج آقای 

»ع« را صادر می کند.

لگد دختر 
جودوکار به در 

فدراسیون!
بعد از این که فاطمه رشیدی، 
ملی پوش جــودوی بانوان 
مدعی شد هنگام حضورش 
در فدراسیون برای اعتراض از 
دبیر فدراسیون کتک خورده، 
محمد درخشان این ماجرا را 
به شکل دیگری شرح داده 
است. رئیس فدراسیون که 
با اعتراض نماینده لرستان 
در مجلس هم مواجه شده، 
معتقد اســت ایــن دختر 
جودوکار با برنامه ای از پیش 
تعیین شــده به فدراسیون 
رفته و با لگد درِ ساختمان را 

باز کرده  است. 

یازدهمین لباس 
زشت در اختیار 

ایران!
نشریه فورفورتو در گزارشی 
20 لبــاس زشــت تاریخ 
جام هــای جهانی را معرفی 
کرد کــه لبــاس تیم ملی 
جام جهانــی  در  ایــران 
1998 به عنوان یازدهمین 
لبــاس زشــت جام هــای 
جهانــی انتخــاب شــد و 
لباس تیم ملــی بولیوی در 
جام جهانی 1930 در صدر 
لباس هــای  زشــت ترین 
دارد. قــرار  جام جهانــی 

 

چند روزی می شود که شایعاتی درباره کالهبرداری 3۵ هزار دالری از مامه بابا تیام توسط یک ایجنت ایرانی- 
بلژیکی در رسانه ها منتشر شده است. استوری اینستاگرامی تیام درباره ایجنت موردنظر هم که در آن نوشته 
بود: »چرا با پول های من حال می کنی؟« البته به شــایعات دامن زد. البته تیام دیروز مجبور شد همه چیز را 
تکذیب کند و بگوید: »من در ایران ایجنت ندارم ولی با این فرد دوست شدم. او با باشگاه استقالل مذاکره کرد و 
این طور نبود که پول من را ببرد. اتفاقا به من می گفت باید خیلی مراقب باشی و حواست به همه چیز باشد.« تیام 

همچنین اعالم کرد به  زودی برای ادامه مذاکرات با مدیران استقالل به تهران سفر خواهد کرد. 

تیام
کالهبرداری
ازخودشرا
تکذیبکرد

عکس نوشت

ماجرای اعزام رایگان نمایندگان مجلس به جام جهانی روســیه در روزهای 
اخیر به قدری جنجال ساز و فشار افکار عمومی به قدری زیاد شد که بسیاری از 
این نمایندگان تصمیم بگیرند از سفر به روسیه انصراف بدهند! نکته جالب توجه 
این جاست که برخی حامیان نماینده مردم آذربایجان شرقی به خاطر انصراف 
از سفر به روسیه برای او بنر تشکر نصب کرده اند. اتحادیه جایگاه های سوخت و 
مجتمع رفاهی و صنوف همگن این انصراف را اقدامی شجاعانه و مردمی قلمداد 

کرده و به این شکلی که می بینید از محمد اسماعیل سعیدی قدردانی کرده اند.

نخستین ویژه برنامه جام جهانی 2018 با اجرای عادل فردوسی پور یک اتفاق 
ویژه داشت و آن حضور علی پروین و حشمت مهاجرانی به عنوان میهمانان این 
برنامه بود که با رضایت مردم هم همراه بود. منتهی از ابتدا تا انتهای این برنامه 
عادل فردوســی پور چند بار اعالم کرد که بعد از انقالب این برای نخستین بار 
است که حشمت مهاجرانی در یک برنامه زنده در تلویزیون ایران حاضر می شود 
و بسیاری از رسانه ها هم این خبر را به اشتباه منتشر کردند. واقعیت این است 
که مهاجرانی  سال 94 در یکی از برنامه های زنده شبکه ورزش هم شرکت کرده 
بود. این تصویر نشان می دهد که فردوسی پور به اشتباه این موضوع را اعالم کرد.

حمید فرخ نــژاد با 
انتشار تصویری از خود، 
پژمان  رضا عطــاران، 
جمشــیدی، هومــن 
سیدی و تینا پاکروان 
خود  اینســتاگرام  در 
نوشت: »تورنتو اختتامیه 
فیلم های  جشــنواره 
همتون  جای  کمدی، 

خالی«.

تیتربازی
دل پر جواد یساری از نامرادی روزگار

چرانمیگذاریدبرایمردممبخوانم؟!

دریا فرج پور| آن زمان ها برای هر دلباخته ای 
کســی بود که بزند زیر آواز و داغ دلش را ســبک 
کند. برای هر ســلیقه ای خوراکی بــود. دلت که 
می ســوخت و در کوچه پس کوچه های شــهرت 
پرسه که می زدی، هر کسی هم اگر بودی، چیزی 
داشتی که زیر لب زمزمه اش کنی. شهر در آن روزها 
پر بود از دلباخته و دل سوخته و ترانه های تنهایی 
این سوته دالن. یکی در این میان »مرد تنهای شب« 
می خواند و دیگری »یه مرد بود یه مرد« و یکی »قصه 
دو ماهی« را زیر لب زمزمه می کرد و آن دیگری به 
»ساقی« از این که »گرفتار شب« شده است، می گفت. 
یکی در جایی نزدیک به ته خط از »نیاز«ش به دیدن 
هر روزه یار می نالید و آن دیگــری هم چند گام از 
ته ته ته خط پایین تر برادرجان و شقایق را صدا می زد. 
در چنین حال و هوایی بود که یکی سر و کله اش در 
این بازار پیدا شد که عین شنوندگانش بود. او جواد 
یســاری بود. خواننده ترانه های کوچه بازاری که با 
پول سیاه شروع کرد و در همین وادی هم ادامه داد. 
حاال نزدیک 40سال است که این خواننده که یکی 
بود مثل خود خود مردم، دنبال روزنی برای رساندن 
صدایش به مردمش است. حاال یساری در آستانه 
۷0سالگی شاید برای آخرین بار درخواست یاری 
می کند: آقایان به خدا بس است. سال ها در مقابل 
بی اعتنایی های مدیران به درخواست های مجوزم 
ســرم را انداخته ام پایین و حرفی نزده ام. اما به خدا 
دیگر کافی اســت. جواد یســاری که ممکن است 
درحال و روز امــروز خواننده محبوب خیلی ها هم 
نباشــد، اما دل پری دارد. این خواننده دل سوخته 
۷0ساله به »شــهروند« می گوید: کاش یکی پیدا 
شود و بهم بگوید من چه جرمی کرده ام که کیفرم 
باید 40 سال بیکاری باشــد. من چه خوانده ام که 
40سال است دهانم بسته مانده است. برای نخستین 
و آخرین بار جواب دهیــد و این ممنوعیت را تمام 
کنید. ترانه هایم را کاش سطر به سطر بررسی کنند 
و ببینند آیا جز دعوت به نیکی و اخالق و بی اعتنایی 
به دنیا و زرق و برقش حرفــی زده ام؟ این خواننده 
قدیمی خواسته آخرش را می گوید: چرا نمی گذارید 
این آخر عمری برای مردمــم بخوانم. به خدا قول 
می دهم هم کیفیت کارم را بــاال ببرم.کاش یکی 
پیدا می شد و درددل های پیرمرد را می شنید. نکند 

دوباره دیر شود و حسرتی دیگر بماند.
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افزایــش ناگهانــی و بی ســابقه قیمــت 
خودروهــای داخلــی در کنار گرانــی میوه 
و کاالهای اساسی و دالر و ســکه و ... بیشتر 
از هر زمان دیگــری صدای اعتــراض مردم 
را بلند کرده اســت. این گرانــی بیش از حد 
باعث شــده مردم بــا انتشــار عکس هایی از 
تولید خودروهای بی کیفیت داخلی ، کمپین 
#نه_به_خرید_ماشــین_صفر_داخلی 
را در شــبکه های مجازی راه انــدازی کنند. 
البته اعتراض های شــدیدی هم به وضع بازار 
خودرو در کشــور وجود دارد و تمام مردم در 
توییت های مختلف حســابی از این مســأله 

نگران هستند.

توییتر رسمی دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل اخیرا توییتی پیشنهادی به مردم ایران برای 
حل بحران آب رایج در کشور منتشــر کرده که این اتفاق با واکنش تند مردم ایران همراه شده است. 
کاربران ایرانی با هشتگ غلط می کنی به تند ترین شکل ممکن به نخست وزیر اسراییل واکنش نشان 

می دهند. 

حضور علی پروین برای نخستین بار در یک برنامه 
زنده تلویزیونی و شــوخی های عادل فردوسی پور 
با اســطوره فوتبال ایران بازتاب خیره کننده ای در 
فضای مجازی داشته اســت. یکی از پربازدیدترین 
ویدیوها مربوط به این ویژه برنامه هم درباره شوخی 
عادل فردوســی پور با تیپ و تب خال روی لب علی 
پروین است. سلطان پرسپولیســی ها بارها در این 
برنامه به عادل فردوســی پور تاکیــد کرد که چرا 

آن قدر به تب خال او گیر می دهد!

اواسط فروردین ماه بود که به صورت رسمی خبری در رسانه ها منتشر شد که با تایید مراجع ذیصالح، 
خبرنگاران مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اینترنت بدون فیلتر دریافت خواهند کرد. حاال اما 
شنیده می شود که این طرح اجرایی شده و مردمی که در جریان اتفاقات قرار گرفته اند، به این موضوع 
اعتراض دارند که چرا بین مردم باید تبعیض قایل شوند و کلیدواژه حق برابری در کشور را با توییت های 
مختلف زیر سوال می برند. همچنین بســیاری از منتقدان خواهان انتشار لیست خبرنگاران و افرادی 
هستند که طرح ترافیک و اینترنت بدون فیلتر دریافت کرده اند! بسیاری از مردم هم البته معتقدند وقتی 
با وی پی ان های رایگان یا ۷ هزار تومانی می توانند از فیلترینگ عبور کنند، چرا بعضی ها حاضر شده اند 

چنین امتیازی را دریافت کنند!

#  تب_خال_سلطان

# تبعیض#غلط_میکنی

#  نه_به_خرید_ماشین_صفر_داخلی وز
گ  ر

شت
 ه

 

شــهروند| روز یکشــنبه، روز مصطفی زمانی بود. روز پایان سریال 
شــهرزاد؛ روزی که فرهاد توانســت قباد را کنار زده و شهرزاد زیبا را 

برای همیشه مال خود بداند و البته روز تولد مصطفی زمانی...
روزی که هواداران و دوستان و دوستداران مصطفی زمانی برای او 
جشنی شگفتانه ترتیب داده بودند؛ در کافه رزوود. یکشنبه شب این 
کافه میزبان شماری از اهالی فرهنگ و هنر و چهره های شناخته شده 

سینمای کشور بود. میهمانانی که هم در میانشان بزرگانی چون 
فریدون جیرانی و همایون اسعدیان و همایون ارشادی 
را می توانستی ببینی؛ هم ســینماگرانی چون مازیار 

میری، احســان عبدی پور، علی کریم، 
فائــزه عزیزخانــی و مــادرش، 

رامتین لوافی پــور را و هم البته 
جمعی از طرفداران و دوستان 
و دوستداران مصطفی زمانی 

را. البتــه در این میــان دختر 
نوجوانی هم بود که همه را بدجور به 

یاد فیلم فراری می انداخت. دختر شانزده 
هفده ساله ای که بلند شده و از گرگان 

آمده بود برای دیــدن او که دیدنش 
آرزویش بود.

در کافه رزوود البته تمام صحبت هــا از تولد مصطفی زمانی 
نبود که هنــوز به واقع یــک هفته ای به موعــد اصلی اش 
مانده و یکشــنبه فقط و فقط بهانه ای بود برای گردآمدن 
و حرف زدن از این ســتاره محبوب. حاضران همزمان با 
پایان سریال پرطرفدار شهرزاد، جشن پایان آن کار را نیز 

به جشن نشسته بودند.
در این میــان در تبریک ها و تجلیل ها و تشــکرها 
گفته های همایون اسعدیان درباره مصطفی 
زمانی جالــب و بامزه بود و البته عمیق: 
در روزگاری کــه همه ســلبریتی ها 
درباره همه  چیز اظهارنظر می کنند و 
انگار همه در هر زمینه ای کارشناس 
شــده اند، مصطفی زمانی از معدود 
آدم هایــی اســت کــه اظهارنظر 
بیهوده نمی کند. این یعنی خیلی 
حرف در یک جمله. یعنی تجلیل 
از آدمی که ســرش بــه خودش 
و کارش اســت و این کم چیزی 
نیســت. تولــدت مبــارک مرد 

کم حرف!

جشنتولدفرهاددورازچشمشهرزاد! می
ره

دو
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در هـر اتاقـی ، محل هـای امن 
را مشـخص کنیـد  ) مثـاًل زیر 
کنـار  یـا  میـز محکـم  یـک 
سـتونها یـا دیوارهـای مجاور 

 . ) نها آ


