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اگر منفی باف 
شده اید، همراه 
بازیگران »مثبت 
فکر کن« شوید!

»مثبت فکر کن« به نویسندگی 
و کارگردانــی علــی دهبان با 
تکمیل گروه بازیگــران، آماده 
اجرا می شود. سیاوش مفیدی 
و شیما ملکیان بازیگران جدید 
این نمایش هســتند. پیش از 
این، حضور سوسن پرور و سامان 
دارابــی در »مثبــت فکر کن« 
اعالم شــده بود. این نمایش به 
نویســندگی و کارگردانی علی 
دهبــان و تهیه کنندگی احمد 
شیرازی مهر، از ششــم مرداد 
ساعت ۲۱ در تئاتر  هامون روی 

صحنه می رود.

 حاتمی کیا
 اوج و خروج! 

  انــگار همــکاری با ســازمان 
اوج بدجــوری بــه دل ابراهیم 
حاتمی کیا نشسته؛ چرا که خبر 
می رسد این کارگردان سومین 
فیلمش  را هم برای این موسسه 
اصولگرا می ســازد.  حاتمی کیا 
که »بادیگارد« و »به وقت شام« 
را برای سازمان اوج کارگردانی 
کرده؛ بیستمین فیلمش به نام 
»خروج« را  شــهریور  امســال 

جلوی دوربین  می برد .

جانشین پاتوسی 
مشخص شد

بعد از جدایی آیاندا پاتوسی از 
تیم فوتبال استقالل تهران، 
مدیران این تیم برای پرکردن 
جای خالی او بــه دنبال عقد 
قرارداد با فرناندو کانســین 
برزیلــی بازیکن اوســتنده 

بلژیک هستند.

آپشن جدید در 
قرارداد بشار رسن

بشــار رســن،  هافبک عراقی 
پرسپولیس که در آستانه توافق 
قرار گرفته، عــالوه بر دریافت 
مطالباتش به دنبال آن است 
تا بند فسخ قرارداد در صورت 
دریافت پیشنهاد خارجی را نیز 

در قراردادش بگنجاند.

 

تیم ملی والیبال ایران سه شــنبه شب در ســه گروه و با ســه پرواز درحالی وارد تهران شد که 
نفراتی چون ســعید معروف )کاپیتان تیم ملی( و ســعید رضایی )مربی تیم ملی( به همراه سایر 
نفرات از آمریکا به ایران نیامدند و قرار اســت چند روز بعد به ایــران بازگردند. امیر خوش خبر، 
سرپرســت تیم ملی والیبال در این خصوص گفــت: »موضوع خاصی وجود نــدارد و تنها برای 
گذراندن تعطیالت خود چند روزی دیرتر بــه ایران بازمی گردند. همه ایــن بازیکنان ۷، ۸ روز 

مرخصی دارند و می توانند در اختیار خود باشند.«

چراسعیدمعروف
درآمریکاماند؟

عکس نوشت
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شهروند| تقریبا 3 سال قبل بود که اعالم خبر 
محرومیت استقالل از یک پنجره نقل وانتقاالتی 
هواداران این تیم  را شوکه کرد. بعد از آن اتفاق این 
بال بر سر تراکتورســازی و پرسپولیس هم آمد. با 
این که به نظر می رسید  خاطرات تلخ گذشته برای 
باشــگاه های ایرانی یک تجربه بزرگ شده باشد، 
دیروز بار دیگر یک خبر شوکه کننده  درباره استقالل 
به گوش رســید. برخی رســانه ها از محرومیت 
استقالل به خاطر عدم پرداخت مطالبات پروپییچ 
در  موعد مقرر خبر دادند. آنها مدعی شــدند تیم 
آبی پوش پایتخت 2 پنجره نقل و انتقاالتی توسط 
فیفا محروم شده،  اما باشگاه استقالل خیلی زود این 
خبر را تکذیب کرد: »باشگاه استقالل، خبر مذکور 
را تکذیب می کند و یادآور  می شود، همان طور که 
پیشتر مدیرعامل این باشگاه اعالم کرده، خطری 
آبی ها را تهدید نمی کند و مدیران باشگاه  استقالل 
با مسئوالن فیفا در این موضوع در ارتباط هستند.« 
در همین راســتا با هوشنگ نصیرزاده، کارشناس 
 حقوقی فوتبــال تماس گرفتیــم. او دراین باره به 
»شــهروند« می گوید:   »تاریخی کــه به آن برای 
محرومیت استقالل  اســتناد شده، آخرین مهلت 
این تیم برای پرداخت مطالبات پروپییچ بوده، اما 
تا زمانی که وکیل این بازیکن به فیفا  نامه نزند که 
پولی از سوی استقالل پرداخت نشده، محرومیتی 
در کار نیست.« وی همچنین در پاسخ به این  سوال 
که در صورت واقعی بودن این حکم از ســوی فیفا 
محرومیت احتمالی استقالل از چه زمانی اعمال 
می شود،  می افزاید:   »محرومیت استقالل از پنجره 
بعدی نقل وانتقاالت اعمال می شود، چون پنجره 
فعلی که مدت هاست باز  شــده و نامه ای که ابالغ 
می شود، بعد از تاریخ شــروع فصل نقل وانتقاالت 
اســت. قبال که برخی تصور می کردند  محرومیت 
برای اســتقالل و تراکتور در همان مقطع اعمال 
شــد، به خاطر این بود که نامه زودتر به دستشان 
رسیده  بود، اما متوجه نشده بودند! این را هم بگویم 
که از سال 2019 اعمال محرومیت از پنجره های 
نقل وانتقاالتی  برعهده فدراسیون هاست. درواقع 
فیفا به فدراسیون اعمال می کند و فدراسیون درباره 

زمان آن تصمیم می گیرد.« 
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این روزها تصاویری از دوســتان خود را می بینید کــه پیر یا جوان، کودک یا بزرگســال، زن یا مرد 
شــده اند! انجام تمام این تغییــرات به کمک نرم افــزار FaceApp امکان پذیر شــده و در کل دنیا 
سروصدای عجیب به راه انداخته اســت و طبیعتا در ایران هم شما در شــبکه های اجتماعی به ویژه 
اینستاگرام مدام درحال الیک یا دیســالیک کردن عکس پیری دوستان خود هستید، اما واکنش ها 
به این اتفاق جریان ساز باعث ترندشدن هشــتگ پیری در توییتر هم شده و بد نیست برخی نظرات 

کاربران درباره این موضوع را بخوانید:  
پیری بعضیا خیلی جذابه.

 حقیقت این هستش که پیری و به طور کل مفهوم سن، افسانه  دروغیه که سیستم به شما میگه.
 بابا وا بدین دیگه هي چهره پیري... اصن معلوم نیست یه ساعت دیگه زنده باشیم، پیشواز رفتین!

 عکسای پیری تک تکتون رو با یه حالت »عزیزم« طوری الیک کردم.
 خدایی ما قیافه االنتون واسمون غیرقابل تحمله! اونوقت چالش عکس پیری رو ادامه میدین!؟

 جذابیت دیدن چهره خــود در پیری، به حفظ این فاصله برمی گــردد. هرچقدر فاصله فرد با پیری 
بیشتر باشد، دیدنش برای او جذاب تر اســت. عقب و جلوبردن زمان، عکس های کودکی و نوجوانی و 

حال پیری، نوعی پیوستگی را به یاد می آورد که شیرین است. 
 من تو پیری هم خوشگل نمیشم، ایشاال زندگی بعدی.

 تنها کسی که از پیری ام خوشحال میشه، بابام و عمه هام که شباهت زیادی بین پیری من و مرحوم 
بابابزرگمه.

 یه کمی دیگه ادامه بدین مجبور می شم کاری کنم که اصال به پیری نرسید، همین یه عکس ازتون 
به یادگار بمونه.

 با همــکارا عکس پیــرِی خودمونو دیدیم و کلــی به همدیگــه خندیدیم، حالــم از پیری هاتون
 به هم خورد. 

 
انتشــار خبر امکان اتمام همیشــگی برنامه خندوانــه در فضای مجــازی حرف وحدیث های 
 زیادی به همراه داشت و واکنش های پرشماری را از ســوی کاربران مخالف و هوادار رامبد جوان 

به وجود آورد.
درســت درحالی که بعد از تکذیب شایعات گوناگونی که پس از ســفر حاشیه ساز رامبد جوان و 
نگار جواهریان برای به دنیا آوردن فرزندشــان در کانادا ایجاد شده بود، به  نظر می رسید تب وتاب 

این سفر فرونشسته است اما انتشار خبری کوتاه دوباره نام این زوج را در تیتر اخبار آورد.
در نخستین روزهای ســفر رامبد و خانواده همه جا صحبت از برخورد های احتمالی با او بود؛ از 
ممنوع الفعالیتــی، ممنوع التصویری، توبیخ. اما وقتی خبر دریافت پروانه ســاخت فیلم جدیدش 
اعالم شــد و همزمان با آن نیز خبر کار جدید تلویزیونی اش منتشــر شد، به  نظر آمد که همه چیز 

تمام شده  است. داستان اما انگار به این راحتی ها برای رامبد تمام نخواهد شد. 
دیروز کانال تلگرامی خندوانه که با تبلیغات در صداوســیما و برنامه خندوانه، عضوگیری کرده 
بود، به نام »نی نــی و دادا« تغییر نام پیدا کرد. »نی نی و دادا« یکی از پروژه های جدید رامبد جوان 
است که این روزها از کانادا درحال مدیریت آن اســت و نامش همین چند روز پیش به عنوان کار 
جدید رامبد اعالم شده بود. آیا این یعنی که دیگر خبری از خندوانه نخواهد بود؟ موضوعی که در 
فضای مجازی سر و صدا به پا کرده و البته بیش از این که سمت وسوی جنجال ها به خندوانه باشد، 

به این است که چرا باید از کانال یک برنامه  اینگونه استفاده برد؟
کاربری در این زمینه نوشته: »کانال تلگرام برنامه خندوانه که با تبلیغات در تلویزیون رشد کرده 
است، تبدیل شد به کانال رامبد جوان! روابط عمومی سازمان نباید بر رسانه های مجازی برنامه ها 
که با آنتن تلویزیون رشد می کنند، نظارت داشته باشد؟« یا کاربری که نوشت: »این یعنی استفاده 
از برندهای ایجادشــده با امکانات عمومی صداوسیما و سازمان سینمایی و تبدیل شان به مراکزی 

برای استفاده های شخصی« 
کاربران زیادی در این مورد نظر دادند: »شــایدم می خواسته بگه بچه هام دوقلو هستن ... هاااا؟؟ 
نظرشــما چیه!!!« یا: »واقعا اسم لوســی هم انتخاب کردند. به عبارتی کاالمحور با کودک برخورد 
کردن. نینا و نانی می ذاشتن باز خالقیت داشــت. همه اینها در حالی است که دیروز رامبد پست 
های جدید را حذف کرد و کانال را مجددا به خندوانه و جناب خان تغییر داد تا مشــخص شود که 

تغییری صورت نگرفته و کانال خندوانه سر جای خودش هست.

#  چالش_عکس_  پیری
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 شــهروند| بازی تاج وتخت انگار قصد 
ندارد روند موافقیت هایش را تمام کند. بعد 
از این که این ســریال توانست از حلقه ها و 
انجمن های نقد و رسانه های گوناگون عنوان 
بهترین سریال تاریخ را به دست آورد، دیروز 
هم در عرصه  اسکار تلویزیونی رکوردشکن 
شد تا نشان دهد به این راحتی ها دست از 

سر فیلم و سریال بین ها برنخواهد داشت.
روز گذشــته  با معرفــی کاندیداهای 

مهمتریــن جوایز تلویزیونی دنیا معلوم شــد که فصل هشــتم بازی 
تاج وتخت توانسته با ۳۲ نامزدی در رشــته های مختلف رکورد تعداد 
نامزدی در این جایزه را بشکند. این اتفاق درحالی رخ داده که هشتمین 
فصل این سریال انتقادات فراوانی را موجب شده بود و تقریبا همگان از 

این سری به عنوان یکی از ضعیف ترین فصول سریال یاد می کردند. 
آکادمی علوم و هنرهای تلویزیونی دیشــب در مراسمی نامزدهای 
جوایز امی یا همان اســکار تلویزیونی را که مهمترین جایزه تلویزیونی 
در آمریکاست، اعالم کرد. به گزارش ورایتی همان گونه که پیش بینی 
می شد، در این مراســم در بخش ســریال های درام رقابت اصلی بین 
سریال های بازی تاج وتخت، محافظ، بهتر است با سول تماس بگیری، 

کشــتن ایو و این ما هســتیم و در بخش 
سریال های کمدی بین بری، جای خوب، 
خانم میزل شــگفت آور، عروسک روسی و 
پاپ خواهد بود. در این بین چرنوبیل هم که 
در آیتم هایی چون تعداد بینندگان توانسته 
بود موفق تر از بازی تاج وتخت جلوه کند، در 
بخش بهترین سریال کوتاه شانس اصلی 

دریافت جایزه محسوب می شود.
در امی امســال یکــی از نزدیک ترین 
رقابت ها بین بازیگران خواهد بود، جایی  که بازیگرانی چون جیســن 
بیتمن، کیت هرینگتن، بیلی پورتر، جیم کــری، دان چیدل و مایکل 
داگالس شانس دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد سریال درام و کمدی 
را دارند. در بین زنان بازیگر نیز این شــانس به احتمــال زیاد با امیلیا 
 کالرک، وایوال دیویس، لورا لینی، ساندرا اوه، رابین رایت و چند نفر دیگر 

خواهد بود. 
از دیگر نام های بزرگی که شانس دریافت جایزه امی را دارند می توان 
به بازیگران شناخته شــده ای چون ماهرشــاال علی، بنیسیو دل تورو، 
 هیو گرانت، ایمی آدامز، پاتریشــیا آرکت،  اما استون و میشل ویلیامز

 اشاره کرد...

شهروند| از 9ماه قبل که رسول خادم 
به دلیل ناکامی در مســابقات جهانی، 
اختالف نظــر بــا وزارت ورزش و برخی 
 مسائل دیگر استعفای خود را اعالم کرد، 
همه منتظر معرفی رئیس جدید کشتی 
بودند. رشته ای که همیشه بار  سنگینی 
از مدال های ایران در بازی های آسیایی 
و المپیک را به دوش کشــیده، باالخره 
دیروز رئیس جدید خود را  شــناخت. با 

این که بعد از ثبت نام قهرمانان نامداری مثل امیررضا خادم، عباس 
جدیدی و علیرضا دبیر به نظر  می رسید رقابت اصلی در انتخابات بین 
آنها باشد، دیروز از میان این 3 نفر فقط دبیر در انتخابات حاضر بود 
و 2 نفر  دیگر به دالیل نامعلومی تأیید صالحیت نشدند؛  موضوعی 
که مورد انتقاد اهالی کشتی هم قرار گرفت. با غیبت  این 2 نفر این 
بار پیش بینی می شد بنی تمیم که سال های زیادی با رسول خادم 
به عنوان دبیر و نایب رئیس  فدراسیون همکاری کرد و 6 ماه بعد از او 
هم سرپرستی فدراسیون را برعهده داشت، بتواند رقیب جدی برای 
 علیرضا دبیر باشد. بازهم پیش بینی ها درست از آب درنیامد چون بعد 
از رأی گیری مشخص شد عبدالمهدی  نصیرزاده که سابقه چندانی 

در کشتی ندارد و حتی برخی از اعضای 
مجمع او را به درســتی نمی شناختند، 
بــا 12 رأی  به همراه علیرضــا دبیر که 
18 رأی کســب کــرد، بــه دور دوم راه 
یافته اند. بنی تمیــم بــا 11 رأی از دور 
رقابت کنار رفت  تا کاندیدای ناشناخته 
همه را غافلگیر کند. با این حال علیرضا 
دبیر در دور دوم 31 رأی به دســت آورد 
و نصیــرزاده  روی همــان 12 رأی باقی 
ماند تا یکی از گوش شکسته های کشتی برای 4 سال آینده ریاست 
فدراسیون را  برعهده بگیرد. علیرضا دبیر که 15 سال قبل به خاطر 
مصدومیت کتف خیلی زود از دنیــای قهرمانی خداحافظی  کرد، 
با داشــتن افتخاراتی همچون قهرمانی در المپیــک و جهان حاال 
می خواهد به کشــتی جان دوباره ای بدهــد. او در  صحبت هایش 
اعالم کرد که در سال 85 هم که برای انتخابات پا پیش گذاشته بود، 
اگر تن به بازی سیاسی  می داد، می توانســت ریاست فدراسیون را 
برعهده بگیرد. حاال 13 سال بعد از آن اتفاقات دبیر روی کار آمده و 
 باتجربه هایی که از 8 ســال عضویت در شورای شهر به دست آورده، 

همه را امیدوار به موفقیت کشتی در 4 سال  آینده کرده است.  
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