حاشیه

علی دایی که در جریان زلزله کرمانشــاه سعی کرد سهم ویژهای در کمک به بازماندگان داشته باشد،
دیروزدرواکنشبهاظهاراتبرخی نمایندگان مجلس مبنیبراینکه سلبریتیهادراینباره شفافسازی
نکردند ،بشدت عصبانی شد و گفت« :من نباید به این آقایان گزارش بدهم .این آقایان هستند که باید به
ملتگزارشبدهند؛ملتیکهآنهاراانتخابکردهاند.وقتیاینهمهپولبیتالمالرادزدیدند،کجابودید؟
کسیکهبخواهدکاریکند ،حرفنمیزندوشعارنمیدهد.مایادگرفتیممردعملباشیم».

دایی
از مجلس
شاکی شد!
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هشتگ روز

تیتربازی

 #روز_خبرنگار

عکس نوشت

آنجلینا جولی شاکی شد

برد پیت خرج فرزندانش را نمیدهد

 #تقلب _نه_به_تاثیر_معدل_در_کنکور

 #استیضاح_ربیعی  #سه_نفر_ممتنع

هفدهم مرداد و روز خبرنگار باعث شد دیروز روز خبرنگاران و فعاالن رسانهای باشد .آنها در صفحات مجازی
و رسانهها از مشکالت خود در این کار نوشتند .از فشارهایی که برای نوشتن و منتشرکردن حقایق با آن روبهرو
میشوند و دردسرهایی که همیشه با آن روبهرو میشوند .در طرف دیگر ،بازار تبریک به رسانهها و خبرنگاران
هم داغ بود .اتفاق حاشیهای روز خبرنگار البته مربوط به توییتهای انتقادی بسیاری از کاربران فضای مجازی
بهویژه توییتر از خبرنگاران و عوامل بخش خبری 20:30صداوسیما بود و برخی منتقدان به شکلی دیگر روز
خبرنگاررابهآنهاتبریکگفتند.
تصمیماتدرنظرگرفتهشدهبرایدرنظرگرفتنمعدلوسوابقتحصیلیدرنتیجهکنکورجنجالیبزرگیرا
درشبکههایاجتماعیبهراهانداختهاست.بسیاریازمردممعترضباهجومبهصفحهاینستاگرامبرنامهحاال
خورشید از رضا رشیدپور خواستهاند مناظرهای در این رابطه برگزار کند و پیگیر این فاجعه باشند .تعدادی از
نمایندگانمجلسهمدراینرابطهبهوزیرعلومنامهنوشتهاند.بسیاریازدانشجویانهمایناعتقادرادارندکه
اعالم نتایج کنکور 97با ابهامات و مشکالتی همراه بوده و تعدادی بحث تقلب را مطرح کردهاند .البته اظهارات
هفتهگذشتهغالمرضاکاتبنمایندهمجلسدربرنامهتلویزیونیدرواکنشبهنظرسنجیمردمیکهمخالف
این موضوع بودند ،هم جنجال زیادی به راه انداخت ،چراکه او اعالم کرد اگر قرار است مردم تصمیمگیرنده
باشند،آنهابایدبیایندبهمجلس!ایندرحالیاستکهاوبارأیهمینمردمبهمجلسرفتهاست.
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی از کابینه کنار رفت .آنهم
پس از جنجالهای حیرتانگیز مربوط به جلسه استیضاحش
در مجلس شورای اســامی! ربیعی در نطق خود علیه برخی
نمایندگان مجلــس ادعا کرد که از او امتیازهــای ویژه و پول
میخواستند! برخی نمایندگان همادعاهایی تند علیه وزیر و
نزدیکاناوداشتند.اتفاقاتدیروزمجلسبهقدریجنجالیبود
که علی الریجانی خبرنگاران را در روز خبرنگار از صحن علنی
بیرون کرد و جلسه استیضاح هم برای دقایقی طوالنی تعطیل
شد.درنهایتامابارأیگیریصورتگرفتهربیعیازوزارتخلع
شد.منتهیمردمهمدرشبکههایاجتماعینهتنهابهادعاهای
مربوط به فساد که در مجلس مطرح شد ،واکنشی تند نشان
دادند ،بلکه به سه نماینده مجلسی که در جلسه روز قبل با وجود تمام آن حواشی رأی ممتنع داشتند ،بشدت
حملهوسوالکردند:مگرمیشوددربارهچنینپروندهوموضوعمهمیممتنعباشند؟

شهروند| ظاهــرا برد پیت بعد از جدایی از
آنجلینا جولی هنوز همان بیمسئولیتیهای
گذشــته را در برابر فرزندانشان دارد و همین
موضوع باعث شکایت آنجلینا جولی از او شده
است .دو ستاره معروف «آقا و خانم اسمیت»
حاال وارد روزهای پیچیدهای شــدهاند و انگار
حاشــیههای جدایی آنها تمامی ندارد .تقریبا
دو ســالی از جدایی پر ســر و صدای آنجلینا
جولی و برد پیت میگذرد اما حاال از گوشــه
کنار خبر میرســد که آنها هنوز بر سر بچهها
درگیری دارند .در تازهترین رویداد مربوط به
این جدایی آنجلینا جولی ،سهشنبه برد پیت
را متهم کرد که در یک ســالونیم گذشــته
به تعهدات مالی خود در قبال  6فرزندشــان
آن طور که باید عمل نکرده اســت .بر اساس
شــکایتی که آنجلینــا جولــی در اینباره به
دادگاه عالی لسآنجلس ارایه کرده است ،این
بازیگر و کارگردان سرشــناس قصد دارد که
برد پیت را مجبور به انجام تعهداتش کند.
هنوز وکالی بــرد پیت به ادعــای آنجلینا
جولی واکنش نشــان ندادهاند امــا در زمان
طــاق جنجالی این دو بازیگر هم شــایعاتی
دربــاره اختــاف در نحــوه بزرگکــردن
فرزندانشــان وجود داشــت؛ البتــه در کنار
انتقاداتی کــه آنجلینا جولی دربــاره اعتیاد،
رابطههای خارج از عرف همســرش و تفاوت
در سبک زندگیشان به همسرش وارد دانسته
بود .آنهــا در دوران زندگی مشــترک خود
مشــهورترین زوج ســینمای جهان بودند و
ثمره این ازدواج  6فرزند بود.
مداکس  ۱۷ساله ،پکس  ۱۴ساله ،زهرا ۱۳
ساله ،شیلو  ۱۲ســاله و دوقلویی  ۱۰ساله به
نامهای ویوین و ناکس  6فرزند آنها هســتند.
این دو چهره ســینمایی روزهای پرکاری را
پشــت ســر میگذارند ،آنجلینا جولی حاال
مشــغول بازی در فیلــم «مالفیســنت »۲
در لندن اســت و برد پیــت در فیلم «روزی
روزگاری در هالیــوود» کنــار دیکاپریــو و
مارگو رابی جلوی دوربین میرود .د ر ســال
 2003بود که برد پیــت در فیلم «آقا و خانم
اســمیت» بازی کرد .در آن زمان نقش مقابل
برد پیت ،نیکول کیدمن بود اما گویا برد پیت
نمیتوانست به خوبی با او ارتباط برقرار کند،
به همین دلیــل آنجلینا را بــرای این نقش
انتخاب کردند.

نگاه

این اسطوره  77ساله موسیقی در سه ماه آینده حدود چهل اجرای زنده خواهد داشت

کنسرت روز گذشــته در شهر پرت
استرالیا بود و آخرین اجرا نیز روز ۲۰
آبان در ایالت ویرجینیا برگزار خواهد
شد .در فاصله ســه ماهه این دو اجرا
نیز باب دیلن  ۳۹اجرا برگزار خواهد
کرد .این یعنی هر دو روز تقریبا یک
اجرا و با این توضیح که این اجراها از
نظرمکانیپراکندگیشگفتانگیزی
دارند و  38شــهر مختلف استرالیا،
نیوزلند و آمریکالی شمالی را شامل
میشود ،میتوان انرژی تمامنشدنی

باب دیلن بزرگ را به چشم دید.
 ۵۶سال پیش بیرون داده،
باب دیلن ۷۷ساله که نخستین آلبومش را 
آخرینبار درسال  ۲۰۱۷بود که آلبوم ســهگانه را منتشر کرد .در این
آلبوم  ۳۰قطعه شــاخص از بهترینهای موسیقی آمریکا در دهههای
 ۱۹۲۰تا  ۱۹۶۰بازخوانی شــده بود .در حد فاصل این نیم قرن و اندی
دیلن  ۳۶آلبوم اســتدیویی ۱۳ ،آلبوم اجرای زنده و  ۲۶ای.پی منتشر
کردهاست.
گفتنیاستبابدیلندرزندگیجوایزبسیاریازجملهگرمی،اسکار،
گلدنگالب،پولیتزرونوبلادبیاتگرفتهاست.

جنجال

یک ستاره بیغروب بهنام باب دیلن!
شهروند|برخالفبیشترستارگان
وادی هنر که عمر محدودی دارند و
بعدازچندسالازدورخارجمیشوند،
بعضی از ســتارهها انگار قرار نیست
کمنور شوند و غروب کنند .از اینها در
تاریخ هنر و ادبیات دنیا زیاد نداریم.
یکی از این تکســتارههای همیشه
درخشان وادی هنر باب دیلن است
که در هشــتمین دهه عمرش نیز
همچنان مثــل ســالهای جوانی
میدرخشد.
بابدیلنک هسالگذشتهبادریافتجایزهمعتبر،مهموباپرستیژنوبل
ادبیات برای ترانههای یکه و یگانهاش که موسیقی دنیا را در طول چند
دهه گذشــته نورباران کردهاند ،ب ه نظر میرسید ممکن است به دوران
بازنشستگی و کمانگیزگی هنری نزدیک شده باشد ،در حدود سه ماه
آینده نزدیک به چهل بار روی صحنه خواهد رفت و اجرای زنده خواهد
داشت که این نشان از سیریناپذیربودن این اسطوره موسیقی معترض
دارد.روز گذشته رسانههای موسیقی اعالم کردند که در ادامه تورسال
 2018باب دیلن ،تاریخ اجراهای آتی این چهره افســانهای موسیقی
معاصر آمریکا اعالم شد .طبق برنامه اعالمشده ،آغازگر اجراهای دیلن

روزنامـه شـهروند در هفتههـای
اخیـر در شـکل و محتـوا متحـول
شـده اسـت .مـا را از نظـرات و
انتقـادات خـود بینصیـب نگذارید
و بـا مـا از طریـق شـماره پیامـک
 5000262662در تمـاس باشـید

روایت داغ

رد خون مهدویان!

نام بخش دوم فیلم ماجرای
نیمروز مشــخص شــد .این
فیلم با نام رد خون ســاخته
خواهد شــد و تاکنون حضور
الناز شاکردوســت و محسن
کیایی در آن قطعی شده است.
داستان این فیلم به عملیات
مرصادبازمیگردد.

پایان کار میهن

مدیر شبکه شــوتایم خبر از
پایان ســریال میهــن یا همان
هوملنــد در فصل هشــتم داد.
پیشتر هم سازنده و ستارههای
سریال تحسینشــده میهن از
بســته شــدن پرونده این درام
تلویزیونی خبر داده بودند .انتظار
میرود فصل هشــتم و نهایی
سریالمیهندرسهماههنخست
سال 2019روی آنتن برود.

سپیدرود در هتل
زندانی شد

روز گذشــته در اتفاقــی
حیرتانگیز قبــل از عزیمت
به تبریز ،کارت بازی بازیکنان
و کادرفنی تیم ســپیدرود که
در هتل بُســتان تهران اقامت
داشــتند ،در هنــگام خروج
از هتل به دلیل عدم تســویه
حســاب گرو نگه داشته شد.
خداداد عزیزی هم در واکنش
به این اتفاق گفت :سپیدرود
هیچ مســئولی ندارد و آنها را
گروگاننگهداشتهاند.

قرارداد رسن
تمدید میشود

از آنجا که بشار رسن هافبک
عراقی پرسپولیس به بازیکن
ثابت این تیم تبدیل شــده و
برانکو نیز از نظر فنی و اخالقی
به این بازیکن نیاز دارد ،باشگاه
پرسپولیس اعالم کرده هفته
آینده ضمن تسویه حساب با
بشــار ،قرارداد او را نیز حداقل
برای دو فصل دیگــر تمدید
خواهدکردتامشتریانآسیایی
نتواننداورابهخدمتبگیرند.

عصام الحضری ،دروازهبان 45ساله مصری از بازیهای ملی خداحافظی کرد؛ او
 22سال سابقه بازی در تیم ملی مصر را در کارنامه دارد و در جام جهانی روسیه لقب
پیرترینبازیکنادوارجامجهانیراازآنخودکرد.

واکنش جنجالی هواداران نساجی به شایعه جذب مجتبی رمضانی ،وینگر فصل
گذشتهباشگاهخونهبهخونه!

نخستینتصویررسمیازحضورآلپاچینودرفیلمجدیدکوئنتینتارانتینوبانام
"روزیروزگاریدرهالیوود"منتشرشد.
نرگس محمدی که
تاکنون حضورش در
ستایش  3در ابهام قرار
داشته ،حاال این عکس
را در اینســتاگرامش
منتشــر کرده و فقط
در توضیح آن نوشــته
است:ستایش.3

تیمملی ،قرارداد کیروش و یک دنیا عالمت سوال!

کــیروش میمانــد یا مــیرود؟
این ســوالی اســت که نه منتقدان و
نه موافقان ســرمربی تیمملی ایران
در هفتسال گذشــته نمیتوانند با
قاطعیت پاســخ قانعکننده و شفافی
دربارهآنپیداکنند.
مهدی تاج که در هفتههای گذشته
بارها و بارها تأکید داشته با کیروش
مذاکره کرده و با او توافق داشته که تا
جامملتهایآسیاهمهدایتتیمملی
ایران را برعهده داشته باشد ،به دالیلی
نامعلوم هنوز نتوانسته قرارداد رســمی را با این مربی امضا کند .جالب
اینجاست که پس از اتفاقات مربوط به پرداختنشدن حقوق عقبافتاده
کیروش در ماههای اخیر ،رئیس فدراسیون فوتبال در تازهترین اظهارات
خوداعالمکرده؛اگرنتوانندمشکلپرداختپولبهکیروشراحلکنند
و راهحلی برای این پرداختیها داشته باشــند و درنهایت حضور مربی
پرتغالی در ایران منتفی شود ،مذاکره با مربیان دیگر را در دستور کار خود
قرارخواهندداد.
مقامات فوتبال ایران 700هزار دالر از حقــوق باقیمانده کیروش را
نتوانستهاندازابتدایامسالبهحساباوبهخاطرتحریمهاومشکالتیکه
درانتقالپولدرسیستمبانکیبینالمللیبرایایرانوجوددارد،پرداخت

کنند و حساب کیروش هم مسدود
شده اســت .این مربی به فدراسیون
گفته بایــد تضمیــن بدهنــد اگر
قراردادش تمدید شــد ،برای دریافت
حقوق خود مشکلی نداشته باشد اما
با توجه به تحریمها ممکن است حتی
مشکالت شدیدتر هم به وجود بیاید.
به هرصــورت دریافت نقدی این پول
از ســوی کیروش و نقل و انتقال آن
به کشــورهای دیگر هم قطعا تبعات
حقوقیبرایشبهدنبالخواهدداشت.
در چنین شرایطی کیروش برنامه آمادهسازی 6میلیون دالری برای
حضورپرقدرتتیمملیدرجامملتهایآسیاکههشتبازیدوستانههم
در آن گنجانده شده ،به فدراسیون ارایه داده و معلوم نیست که آیا بودجه
ایناردوتأمینشدهاستیاخیر.
نخســتین اردوی تیمملی کمتر از یکماه دیگر آغاز خواهد شد و در
چنین شرایطی نه تکلیف تمدید قرارداد سرمربی تیمملی روشن شده،
نه بازی دوستانه و نه کسی میداند اصال اردویی برپا خواهد شد یا خیر .با
اینکهمنابعآگاهاطالعدادهاندکیروشوفدراسیونتصمیمدارندمقامات
دولت را برای پرداخت کمکمالی ویژه تحت فشار قرار دهند و ب ه زودی
اینمربیبهایرانمیآیدتاقراردادخودراامضاکند.

