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توفیقى:  با من 
از نفت بگویید!

توفيقــی، معاون  پنــدار 
در  اســتقالل  پيشــين 
گفته  عجيــب  مصاحبه ای 
است: «اصال فوتبال را دنبال 
نمی کنم. اگر ســوالی درباره 
نفــت و گاز داريد بپرســيد! 
فوتبالی جماعــت کال ارزش 
جواب دادن ندارد. بهتر است 
بگذريم. ديگر هرگــز درباره 

فوتبال حرف نمی زنم.»

کریم، امروز 
در ناتینگهام

کريم انصاری فــرد که در 
فصل گذشته برای المپياکوس 
به ميدان می رفت، با باشــگاه 
انگليس  ناتينگهام فارســت 
قرارداد بسته اســت. او شب 
گذشته بالفاصله بعد از بازی 
ايــران و ازبکســتان راهــی 
انگليس شــد تا در مراســم 

معارفه اش حضور پيدا کند. 
 

پخش اینترنتى 
فیلمى درباره  
ازدواج کودکان

کارگردان فيلم ســينمايی 
«هندی و هرمز» قصــد دارد 
اثــرش را  اينترنتی به نمايش 
دربيــاورد. او گفــت اهميت 
پيداکردن ميــزان فروش يک 
فيلم رفتار فرهنگی فاجعه باری 
است، به همين دليل می خواهم 
با اکران اينترنتی اين اثر گستره 
مخاطب و تاثيرگــذاری آن را 

باال ببرم.

نمایش آثار 
کیارستمى، 
کیمیایى، 

تقوایى و نادرى 
به مناسبت روز ملی سينما 
قرار اســت چهارشــنبه در 
مجتمع کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان آثاری از 
عباس کيارســتمی، مسعود 
کيميايی و اميــر نادری  روی 

پرده بروند.

 

ظاهرا ديدار با وزير ورزش و شــنيدن حرف های اين مدير عالی رتبه می تواند در اين شرايط اقتصادی 
يک ورزشکار را به فکر ازدواج بيندازد. احسان حدادی، قهرمان پرتاب ديسک بازی های آسيايی اندونزی 
روز گذشته به مالقات مسعود ســلطانی فر، وزير ورزش و جوانان رفت. او که از اين مالقات راضی به نظر 
می رسيد، بعد از آن مصاحبه ای با پايگاه خبری وزارت ورزش انجام داد و از عالقه اش به ازدواج گفت. او در 
اين باره عنوان کرد:  «دوست دارم ازدواج کنم. بسياری از قهرمانان در سن من با کمک خانواده توانسته اند 

موفقيت های بيشتری به دست بياورند و شايد در آينده نزديک اين اتفاق بيفتد.»

حدادى بعد از
 دیدار با وزیر:

 مى خواهم
 ازدواج کنم!

عکس نوشت

برانکو ايوانکوويچ که روز گذشته برای حضور در نشست خبری به سازمان 
ليگ رفته بود، کاپ قهرمانی پرسپوليس در سوپرجام را مالحظه کرد؛ سازمان 
ليگ گفته اين جام فعال بــه دليل ماه های محرم و صفر به پرسپوليســی ها

 اهدا نمی شود.

کارلوس کی روش در آخرين جلســه تمرينی پيش از ديدار با ازبکســتان 
جلسه ای سرپايی با رامين رضاييان برگزار کرد؛ جلسه ای که در حضور اوسيانو 
کروز برگزار شد و البته مشخص نيست موضوعيت آن چه بوده است. اين جلسه 

که مخفيانه هم بود، می تواند درباره انتخاب تيم جديد رضاييان باشد.

رضا رشــيدپور بــا انتشــار عکســی از خــود در کالس درس در صفحه 
اينستاگرامش  نوشت: تدريس يکی از زيباترين لذت های زندگی من است.

محمدحســين مهدويــان 
که ســاخت فيلــم  «ماجرای 
نيمروز ٢» را با عنوان «ماجرای 
نيمروز، رد خــون» آغاز کرده 
است، تصويری از خود را در اين 
فيلم منتشر کرد که در تابوت 

خوابيده است.

تیتربازى
 جایزه امى در دستان رامین جوادى آهنگساز ایرانى

مهمترین ایرانى  هالیوود! 

پوالد امين| روز گذشــته کتــاب افتخارات 
رامين جوادی آهنگســاز ايرانی االصل  هاليوودی 
با جايزه امی که بعد از بارهــا و بارها نامزدی در اين 
جوايز مهم به گنجينه جوايزش اضافه شد، قطورتر 
شــد. کارنامه ای که پيش از اين امی يا همان اسکار 
تلويزيونــی خودمان نيــز؛ با نامزدی در اســکار و 
گلدن گلوب و البته ٦بار نامزدی دريافت جايزه گرمی 
که يک بار به فرجامی خوش رســيده، به  قدر کافی 

افتخارآميز و درخشان بود.
رامين جوادی برای ساخت موسيقی متن فصل 
هفتم ســريال بازی تاج وتخت صاحب اين عنوان 
شد. عنوانی که می توان آن را مهمترين جايزه  دوران 
حرفه ای رامين دانست. او که پيشتر برای آهنگسازی 
سری های قبلی سريال پرطرفدار بازی تاج وتخت و 
نيز سريال محبوب وست ورلد نامزد دريافت جايزه 
بهترين آهنگساز شده بود، باالخره برای فصل هفتم 
بازی تاج وتخت به اين عنوان رسيد؛ تا خامه ای باشد 
روی کيک کارنامه غبطه برانگيــز او که مملو از آثار 

عظيم و درجه يک است.
راميــن جوادی ٤٣ســاله که مــادری آلمانی و 
پدری ايرانی دارد، در اوايل کارنامه اش بيشتر بابت 
ســاخت موســيقی های مکمل، ارکستراسيون و 
دستياری هانس زيمر در فيلم هايی چون بتمن آغاز 
می کند و دزدان دريايی کارائيــب: نفرين مرواريد 
سياه شهرت داشت؛ اما بعدتر با آهنگسازی فيلم های 
مهمی چون مــرد آهنی، وارکرفــت، ناگفته های 
دراکوال، برخــورد تايتان هــا، آقای بروکــس و... 
سريال های محبوبی چون فرار از زندان، وست ورلد، 
بــازی تاج وتخت، دنيــای غرب، دگرديســی و... 
چندين و چند بــازی ويديويی روند تبديل به يکی 
از برجسته ترين آهنگســازان  هاليوود را با سرعتی 

غيرقابل باور سپری کرد.
جوادی درباره طراحی موسيقی بازی تاج وتخت 
گفته:تهيه کنندگان می خواســتند يک موسيقی 
جهانی برای اين سريال داشته باشند. از آن جا که ما 
در يک دنيای تخيلی به سر می بريم و شخصيت هايی 
نيز ريشه های قومی دارند، راه استفاده برای سازهای 
قومی مثل تايکو (يک نــوع طبل ژاپنی) يا دودوک 
(باالبان) باز بود. تهيه کنندگان اين ايده را دوســت 
داشتند. من شــخصا به جمع آوری سازهای قومی 
عالقه دارم. به عنوان يک گيتاريســت تا زمانی  که 
سيم ها روی ساز باشــند، می توانم معموال به يک 
شکلی ســاز را بنوازم. برای همين هم خيلی اهل 

نوآوری هستم. 
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با توجه به آغاز ماه محرم و ايام عزاداری برای سيدالشهدا(ع) کاربران شبکه های اجتماعی هشتگ های مختلفی 
را ازجمله محرم،  امام حسين(ع)، شورحسينی، شعور حسينی و پيام حسين (ع) داغ کرده اند. ديروز هشتگ پيام 
حســين (ع) جزو ترندهای توييتر بود و کاربران هرکدام يکی از پيام های حق طلبی امام حسين (ع) را در فضای 
مجازی منتشر می کنند.  جالب اينجاست که بسياری اعتقاد دارند با توجه به فضای موجود حاال بيشتر از هر زمان 
ديگری نياز است که به پيام امام حسين (ع) توجه شود نه فقط نحوه شهيدشدن امام. توييت های منتشرشده در 
اين زمينه حاوی نکات بسيار مهمی است. تعداد زيادی از کاربران هم با داغ کردن هشتگ برای حسين (ع) اشعاری 

پيرامون شهادت اباعبداهللا منتشر می کنند.
 

واکنش روز گذشــته برانکو در نشست خبری به شايعه بازگشــت رامين رضاييان به پرسپوليس بازتاب قابل 
توجهی در فضای مجازی داشت و مورد توجه هواداران هم قرار گرفت. برانکو گفته بود: «بعيد می دانم رامين ريسک 
خط خوردن از تيم ملی را درصورت بازگشت به پرسپوليس بپذيرد.» برانکو که قبال هم حضور دوباره اين بازيکن 
در پرســپوليس را تکذيب کرده بود،  با اين صحبت ها هم به کی روش و خط زدن پرسپوليســی ها کنايه زده و هم 
يک موضوع را به رضاييان يادآوری کرده است. چندماه قبل از اخراج رضاييان،  اين بازيکن در اردوی پرسپوليس به 
شديد ترين شکل با برانکو به خاطر بازی کردن در پست  هافبک دفاعی درگيری لفظی پيدا کرده و به او تأکيد کرده 
بود؛ کی روش گفته بايد در پست دفاع راست در پرسپوليس بازی کند که برانکو هم گفته بود اين جا پرسپوليس است 

و سرمربی تيم هم اوست نه کی روش!
 

چند روز قبل يکی از خبرگزاری ها در خبری مدعی شــد که مهدی تاج مدارک جانبازی خود را تکميل کرده و 
به خاطر داشتن ٥٢ درصد جانبازی مشکلی برای ادامه حضور در صندلی رياست فدراسيون در صورت ابالغ قانون 
بازنشسته ها ندارد. اين اتفاق در روزهای گذشته انتقاد و حرف وحديث های زيادی را به دنبال داشت. کاربران هم در 
فضای مجازی درحال شوخی های مختلف با رئيس فدراسيون فوتبال هستند. با اينکه مسئول حقوقی فدراسيون 
تأکيد کرده تاج مدارک جديدی تهيه نکرده و از ابتدا ٥٢ درصد جانبازی داشته است،  اما خيلی از کارشناسان هم در 
شرايط کنونی خواهان رسيدگی دقيق به ماجرای جانبازی اين مقام فوتبالی هستند، ضمن اينکه اگر هشتگ مهدی 

تاج را در فضای مجازی دنبال کنيد، به خوبی متوجه ميزان محبوبيت آقای رئيس در بين مردم می شويد.
 

پرونده ويژه برنامه نود برای بررسی ناهنجاری های رايج در ورزشگاه های کشور باعث داغ شدن هشتگ بوقچی در 
توييتر شد. بسياری از کاربران ضمن انتقاد شديد از قدرت گرفتن ليدرها خواهان جلوگيری از ادامه اين روند شدند. 
خيلی ها خاطرات تلخ خود از برخورد با ليدرها در سکوهای استاديوم را منتشر کردند. نکته قابل تأمل اينجاست که 
دنبال کردن اين هشتگ نشان می دهد که مردم در استاديوم ها به هيچ عنوان چنين بوقچی هايی را نمی خواهند و 
از عملکرد آنها ناراضی هستند. منتهی بازيکنان و مربيان برای ثبات و قدرت نياز به اين بوقچی ها دارند. البته چند 
کارشناس و خبرنگار ورزشــی هم ضمن انتقاد از عادل فردوسی پور مدعی بودند که برای بررسی ناهنجاری های 
داخل ورزشگاه ها بايد با کارشناسان اجتماعی و روانشناسی هم به شکلی ويژه گفت وگو می کرد و صرفا نشان دادن 

ناهنجاری ها و چهره ليدرها تاثيری در حل مشکالت ندارد.

#  پیام_حسین #براى_حسین(  ع )

#بازنشستگى#مهدى_تاج

# بوقچى

#رامین_  رضاییان #برانکو

 

علی ترابی، مدير دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی درباره حواشی انتشار آلبوم محسن 
چاوشی، اســتعفای محمدعلی بهمنی از رياست 
شورای شعر و ترانه و برگزار نشدن کنسرت خيابانی 
همايون شــجريان به باشــگاه خبرنــگاران جوان 

توضيحات جالبی داد.
ترابی درباره مجوز کنسرت های خيابانی و مجوز 
کنسرت همايون شجريان بيان کرد: مراحل صدور 
مجوز کنسرت خيابانی محمد معتمدی در فرآيندی 
استاندارد طی شــد، يعنی مديريت مکان برگزاری 
کنســرت به ما نامه زد و ما هم هماهنگی الزم را با 
نيرو هــای نظارتی انجام داديم. بــرای صدور مجوز 
کنسرت خيابانی همايون شجريان اين مرحله هيچ 
وقت طی نشد و هيچ مکان مشخصی به ما نامه نزد که 
فالن روز مايل به برگزاری کنسرت هستند، به همين 

دليل مجوزی صادر نشد.
رئيس دفتر موسيقی گفت: در حال حاضر مديريت 
هر بخشی که بخواهد کنسرت همايون شجريان در 
آن برگزار شــود، مانند پارک آب و آتش بايد با دفتر 
موسيقی نامه نگاری کند و بگويد تا ما ديگر فرآيند ها 
را انجام دهيم. اگر نيروی انتظامی مسئوليت برگزاری 

را بپذيرد، ما مجوز را صادر می کنيم چرا که ما بيش 
از اين اختياری نداريم که بگوييم مســئوليت فالن 

کنسرت را ما می پذيريم.
مدير دفتر موسيقی درباره دو قطعه بدون مجوز در 
آلبوم «ابراهيم» محسن چاوشی هم گفت: ما درباره 
چيزی که مجوز داديم، مقاومت کرديم. آلبومی که ما 
مجوزش را داديم در فرمتی مجاز منتشر شد و آلبوم 
۶ قطعه ای بوده است. ممکن است خارج از آن آلبوم، 
۱۰ قطعه ديگر هم که مجوز نداشته باشد، کنارش 
منتشر شود. اگر قرار باشد برخوردی شود و محسن 
چاوشی برای انتشار قطعه غير مجاز  بازخواست شود 

از طرف دفتر موسيقی نخواهد بود.

چرا معتمدى توانست، اما شجریان نتوانست!
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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
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استفاده انسان دوستانه قهرمان وزنه بردارى از اینستاگرام

کیانوش، آتش «قورى قلعه» را مهار کرد!
شهروند| در آخرين ساعات دوشنبه شب بود که قهرمان وزنه برداری ايران از 
طريق اينستاگرام يک حادثه ناگوار را به اطالع مردم رساند و از آنها درخواست 
کمک کرد. کيانوش رســتمی که در يکی، دو ســال اخير فعاليت های زيادی در 
فضای مجازی داشــته، بعد از پايان بازی های آســيايی به محل تولدش يعنی 
کرمانشاه برگشته تا مدتی را اســتراحت کند. او دوشنبه شب با قرار دادن چند 
پست و سپس از طريق اليو اينستاگرام صحنه هايی از آتش سوزی در جنگل های 
زاگرس و روستای قلعه گاه نزديک غار قوری قلعه را نشان داد. قهرمان المپيک 
٢٠١٦ آن قدر با نگرانی شــعله های آتش را نگاه می کرد که همه مخاطبانش در 
اينستاگرام را هم نگران کرد. کيانوش رستمی دايما از مردم استان کرمانشاه و 
به ويژه شهر پاوه می خواســت برای کمک به محل حادثه بروند. او از چند حاضر 
در محل آدرس دقيق را می پرسيد و به همشهريانش می گفت هرچه زودتر برای 
مهار اين آتش خودشان را به محل برسانند و از سوختن جنگل جلوگيری کنند. 
درواقع اين قهرمان وزنه برداری سعی می کرد از شهرت خود برای جلوگيری از يک 
فاجعه استفاده کند و از مخاطبانش با نگرانی و بغضی که در گلو داشت، می خواست 
به کمک او  و ساير محلی ها بروند. اليو اينســتاگرام کيانوش رستمی درحالی 
پخش می شد که شعله های آتش هر لحظه بيشتر می شد، اما اين ترفند قهرمان 
وزنه برداری برای کمک خواستن از مردم منطقه خيلی زود جواب داد. به فاصله 
چند دقيقه مردم محلی خودشان را به محل آتش سوزی رساندند و با تالش فراوان 
و به کمک نيروهای امدادی آتش را مهار کردند. رستمی که گويا به کمک مردم رفته 
بود، چند دقيقه بعد از قطع کردن اليو، در پستی اينستاگرامی که حاوی يک ويديو 
بود، از مهار شدن اين آتش سوزی خبر داد و از کسانی که توانسته بودند چنين 

کاری را رقم بزنند، تشکر کرد. البته که به گفته مسئوالن در اين آتش سوزی حدود 
٢ هکتار از جنگل های منطقه سوخته، اما باز هم از يک حادثه بزرگتر جلوگيری 
شد. بدون شک کيانوش رستمی نقش ويژه ای در مهار اين آتش داشت و به موقع از 
همشهريانش ياری خواست.  رستمی بعد از اين اتفاقات با انتشار اين عکس روی 

صفحه شخصی خود از همشهريانش تقدير کرد.

حدادى بعد از
 دیدار با وزیر:

 مى خواهم
 ازدواج کنم!


