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سفیر بریتانیا در آمریکا استعفا کرد

سومین وزیر موقت برای پنتاگون

مناقشه رفقای قدیمی در لندن و واشنگتن

ســفیر بریتانیا در آمریکا دیروز (چهارشنبه) از سمت
خود کنــاره گیری کرد .به گزارش اســکای نیوز ،پس از
افشای اینکه ســر«کیم داروک» ،سفیر بریتانیا در آمریکا
«دونالــد ترامــپ» رئیسجمهــوری این کشــور را «بی
کفایت» و «بی منطــق» خواند مناقشــهای دیپلماتیک
میــان آمریــکا و بریتانیا در گرفت که بــه مجادله لفظی
میان دو طرف منتهی شــد .در یکی از پیغامهای ارســال
شــده در ماه گذشته سفیر مســتعفی بریتانیا در آمریکا،
سیاســتهای آمریکا درخصوص ایران را «غیرمنسجم و
سردرگم» معرفی کرده بود .ترامپ همچنین کیم داروک
را فردی «بسیار نادان» توصیف کرده و شیوه مدیرت ترزا
می درباره بریگزیت را هم فاجعه بار و احمقانه خواند.
دیروز ،کیم داروک اعالم کرد که از مقام خود به عنوان
سفیر بریتانیا در آمریکا اســتعفا میدهد .در همین حال
«سایمون مکدونالد» ،رئیس سرویس دیپلماتیک وزارت
خارجه بریتانیا اســتعفای کیم داروک ،ســفیر بریتانیا در
آمریکا را پذیرفت.
تمجید لندن از آقای سفیر
گاردین به نقل از مکدونالد نوشت« :در پاسخ به نامه
اســتعفای داروک و از جانب سرویس دیپلماتیک با تاسف
عمیق شخصی ،استعفای وی را میپذیریم».
وی در ادامه گفت :نخست وزیر ،وزیر خارجه و تمامی
اعضای دولت در کنار شــما ایستادهاند .ما هدف یک افشا
شــرورانه اطالعات قرار گرفتهایم ،شــما فقط کار خود را
انجام دادهاید .من درک میکنم که شــما میخواهید این
فشــار را از روی خانواده و همکارانتان در سفارت بردارید.
از اینکه به دیگران بیشتر از خودتان فکر میکنید از شما
تقدیر میکنم.
روزنامه گاردین نوشــته اســت ،در متن اســتعفانامه
داروک آمده اســت :از زمان درز اسناد رسمی از سفارت

بریتانیا در آمریکا حرف و حدیثهای زیادی درباره پست
من و ادامه حضور من به عنوان ســفیر مطرح شده است.
من به این ســخنان خاتمه میدهم .شرایط کنونی ایفای
نقشم را آن طور که دوست دارم غیر ممکن میسازد.
«ترزای می» نخســت وزیر بریتانیا نیز که در مجلس
عوام سخنرانی میکرد ،در واکنش به این استعفا ،داروک
را به خاطر یک عمر خدمت بــه بریتانیا مورد تقدیر قرار
داد و گفت« :ما به این مرد بســیار مدیونیم و امیدوارم که
پارلمان از ارزشــها و اصول ما به خصوص زمانی که تحت
فشار قرار میگیرد ،دفاع کند».
«جرمی کوربین» رهبر اپوزیســیون از حزب کارگر نیز
شــیوه برخورد با ســفیر را «فراتر از ناعادالنه» و «غلط»
خوانــد و گفت :این فرد خدمات خوب و قابل ستایشــی
داشــته اســت .تمامی پارلمان باید با تاسف این فرد که

تهدید کاخ سفید به وتوی الیحه بودجه نظامی
دفتر مدیریت و بودجه کاخ ســفید در بیانیهای اعالم کرد ،دونالد ترامپ
احتماال نســخه کنونــی «قانون مجوز دفاع ملی» را وتــو خواهد کرد چون
کمتر از درخواســت پیشنهادی دولت اســت و نمیتواند به خوبی از اهداف
امنیتی کلیدی حمایت کند .در بیانیه کاخ ســفید آمده اســت که ســطح
اعتباری که الیحه قانون مجوز دفــاع ملی تخصیص مییابد (مجموعا ۷۳۳
میلیارد دالر برای دفاع ملی) ۱۷ ،میلیارد دالر کمتر از بودجه درخواســتی
ســال مالی  ۲۰۲۰است و نمیتواند به طور کامل از اولویتهای امنیت ملی
حیاتی پشتیبانی کند .چنانچه این الیحه تقدیم رئیسجمهوری آمریکا شود،
مشاوران او به وتو توصیه خواهند کرد.

مجبور به استعفا شده است ،شریک باشند.
بگو مگوی لندن با واشنگتن
چند روز پیش ایمیلهای سفیر بریتانیا در واشنگتن لو
رفت که در آن دولت دونالد ترامپ را «بیمنطق ،متزلزل و
ناکارآمد» توصیف کرده بود .در پی انتشار محتوای برخی
از از ایمیلهــا ،دونالد ترامپ ،رئیــس جمهور آمریکا با
تشدید حمله به سفیر بریتانیا در واشنگتن گفت که دیگر
با او کار نخواهد کرد.
رئیسجمهور آمریکا در توئیتهای جدید خود بار دیگر
ســفیر انگلیس و ترزا می را هــدف حمالت انتقادی خود
قرار داد و نوشت :سفیر سر به هوایی که انگلیس به آمریکا
تحمیل کرده کســی نیست که ما از او خوشمان بیاید ،او
آدم بسیار احمقی است.
وی در ادامه آورده است :او باید با کشور و نخستوزیرش

وحشت اسرائیل از پهپادهای حماس

ارتش رژیم صهیونیستی به شدت از پهپادهای مقاومت فلسطین که میتوانند
در هر جنگی در آینده سامانه دفاعی ارتش این رژیم را از کار انداخته و به عمق
اراضی آن ضربه وارد کنند ،وحشت دارد .به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین
به نقل از پایگاه خبری عبری زبان «واال» در گزارشی مفصل به بررسی خطرات
پهپادهای حماس برای رژیم صهیونیستی پرداخته و میآورد :این جنبش به طور
مداوم در حال ارتقای پهپادهای خود اســت .منبع مذکور در همین راستا اشاره
کرد که ارتش رژیم صهیونیســتی در فوریه ســال  ۲۰۱۶تعدادی از پهپادهای
حماس را در نوار غزه رصد و تحت تعقیب قرار داد که گویا مجهز به موشک بودند
و در نهایت این پهپادها در عمق اراضی فلسطینی ناپدید شدند.

رویکرد تقابلی بن سلمان با ترکیه
یک منبع ســعودی گفت که ولیعهد عربستان به دنبال
کوتاه نیامدن ترکیــه از موضوع قتــل روزنامه نگار منتقد
سعودی سیاست تقابل با دولت این کشور را در پیش گرفته
است .یک منبع سعودی به سایت مصری «عربی  »۲۱گفته
اســت که محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان متقاعد شده
است که آنکارا تمایلی به آرام کردن جو در ارتباط با پرونده
قتل جمال خاشــقجی ،روزنامه نگار منتقد ســعودی ندارد

درباره مذاکرات شکست خورده بریگزیتشان صحبت کند
و از انتقاد من از اینکه بریگزیت چقدر بد مدیریت شــده
ناراحت نشود .من به ترزا می گفتهام که چگونه توافق کند
اما او راه احمقانه خودش را رفت و نتوانست نتیجه بگیرد.
این فاجعه است.
ترامپ نوشــته است :من ســفیر را نمی شناسم اما به
من گفته شــده که او بسیار احمق است .به او بگویید که
آمریکا در حال حاضر در مقایسه با کل دنیا بهترین اقتصاد
و ارتــش را دارد و در هر دو زمینه در حال بزرگتر ،بهتر و
قویتر شدن است .ممنون آقای رئیس جمهور!
ســخنگوی ترزا می در پاسخ به این توئیتهای ترامپ
تاکید کرد که این دولت انگلیس است که تعیین میکند
چه کسی سفیر باشد.
جرمی هانــت ،وزیــر امور خارجــه انگلیــس نیز از
رئیسجمهــوری آمریــکا خواســت در برخوردهای خود
محترمانه عمل کند.
هانت خطاب به ترامپ نوشــت :دوســتها با یکدیگر
صریــح صحبت میکنند و من نیز همیــن کار را خواهم
کرد :این اظهارات در قبال نخستوزیر ما و کشورم موهن
و غلط اســت .دیپلماتهای شما نظرات خصوصی خود را
به وزیر خارجه ،پامپئو میدهند و دیپلماتهای ما هم به
همین صورت عمل میکنند!
او ادامه داد :شــما گفتید ائتــاف انگلیس/آمریکا در
تاریخ عالیترین است و من هم موافقم اما همپیمانان باید
با یکدیگر با احترام برخورد کنند؛ همانطوری که ترزا می
همواره با شما برخورد کرده است.
هانت که این روزها بخت خود را برای تصدی ســمت
نخســتوزیری انگلیس میآزماید ،نوشت :سفیرها توسط
دولت انگلیس منصوب میشــوند و اگر من نخســتوزیر
شوم ،سفیرمان در سمت خود باقی خواهد ماند.

جایگزینی مزدور با سربازان اماراتی در یمن

مقامات اماراتی با اعالم «جابجایی» نیروهایشان از حدیده ،اظهار کردهاند
که این کشور در ائتالف به رهبری عربستان علیه حوثیها باقی میماند.
به گزارش گاردین ،امارات خبر از «نقل مکان استراتژیک» از بندر حدیده
یمن و نیز عقبنشینیهایی به صورت محدودتر از دیگر نقاط این کشور داده
اســت؛ این رخدادی مهم در جریان جنگ داخلی چهار ساله یمن به شمار
مــیرود .مقامات اماراتی اعالم کردهاند این جابجایــی ،در حمایت از برنامه
صلح ســازمان ملل که ماه دسامبر سال پیش در استکهلم آغاز شد ،به مدت
یک سال تحت بررسی بوده است .این اعالمیه از سوی مقامات ،اولین تأییدیه
رسمی عقبنشینی امارات تلقی میشود.

توافقهای میلیاردی قطر با آمریکا

و به همین دلیل سیاســت مقابله بــا رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهوری ترکیه و دولت این کشور را اتخاذ کرده است.
وی افزود :بن ســلمان پیشــتر گمان میکرد که گذر زمان
تشدید جنگ لفظی ترکیه درباره مسأله خاشقجی را متوقف
میکند اما اینگونه نشد و حمالت رسانهای ترکیه در محافل
بینالمللی همچنان ادامه یافت و این موضوع از اکتبر ۲۰۱۸
در دستور کار رسانههای بینالمللی قرار گرفت.
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امیر قطر که در حال حاضر به آمریکا سفر کرده است ،با
رئیسجمهوری این کشور در کاخ سفید دیدار کرد.
به نوشته روزنامه فرامنطقهای رأی الیوم ،تمیم بن حمد
آل ثانــی ،امیر قطر با دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا
در کاخ سفید دیدار کرد .در همین راستا ترامپ در این دیدار
ضمن ستودن ائتالف واشنگتن و دوحه گفت که قطر یکی از
بزرگترین پایگاههای نظامی را در جهان تأسیس کرده است.

وی افزود :قطر حدود هشــت میلیارد دالر برای ســاخت و
توسعه پایگاه نظامی العدید هزینه کرده است .ترامپ در ادامه
ضمن تشکر از ســرمایهگذاریهای قطر در کشورش اظهار
کرد که دوحه از جمله بزرگترین کشورها در جهان است و از
جایگاه ویژهای در واشنگتن برخوردار است.
وی همچنین از تمایل دوحه بــرای خرید هواپیماهای
بوئینگ آمریکا خبر داد.

پنتاگون تایید کرد ،با انتخاب وزیر دفاع آتی آمریکا و آغاز روند بررســی او
در سنا ،مارک اسپر باید از سمتش به عنوان سرپرست موقت استعفا دهد.
به گزارش شــبکه خبری سیانان ،ریچارد اسپنسر موقتاً وزیر دفاع آمریکا
میشــود و سومین شخصی است که از زمان اســتعفای جیمز ماتیس در ماه
ژانویه به عنوان سرپرست به پنتاگون میرود.
ترامپ مایل اســت تا مایک اســپر را به عنوان وزیر ارتش (عالیترین مقام
غیر نظامــی در ارتش آمریکا) معرفی کند .رئیس ســتاد وزارت دفاع آمریکا
به خبرنگاران در پنتاگون گفت :مارک اســپر سرپرستی وزارت دفاع مرخص
میشــود و تنها به عنوان وزیر ارتش خدمت خواهــد کرد .در آن زمان آقای
اسپنســر به عنوان وزیر دفاع موقت جایگزین میشــود .طی دو هفته گذشته
مشغول آمادهسازی اسپنسر برای به دست گرفتن مسوولیتها بودیم.
این مقام بدون اینکه اعالم کند چه زمانی اسپنســر به صورت رسمی نامزد
خواهد شــد ،گفت این مســاله در دست بررسی کاخ ســفید است اما انتظار
میرود در مدت کوتاهی این روند انجام شود.
طرح جابجایی مقامها در حالی مطرح اســت که بســیاری از ســمتهای
عالیرتبــه در پنتاگون فاقد گزینه دائمی هســتند .وزارت دفاع آمریکا هفته
گذشــته به سیانان گفت  ۱۸پســت همچنان خالی است و مقامهای موقت
دارد .این تعداد روز یکشــنبه به  ۱۹مورد افزایــش یافت چون گزینه ترامپ
برای ریاست ماموریتهای نیروی دریایی آمریکا تصمیم به بازنشستگی گرفت.
کوتاه از جهان

سومین لرزش مرکل

رویترز :صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه در مراسم استقبال از نخستوزیر
فنالند در برلین دچار لرزش دســت و بدن شد .این سومین مرتبه در یک ماه
گذشته است که چنین اتفاقی برای آنگال مرکل رخ میدهد.

برآورد هزینههای رژه آمریکا

سی ان ان :پنتاگون اعالم کرد مراســمهایی کــه امسال دونالد ترامپ به
مناسبت روز استقالل آمریکا از جمله با به نمایش گذاشتن تانکها و تجهیزات
نظامی در شهر واشنگتن برگزار کرد برای ارتش آمریکا دست کم  ۱.۲میلیون
دالر هزینه بر جای گذاشته است .برآورد میشود که هزینه واقعی این مراسم
برای پنتاگون احتماالً باالتر بوده باشــد ،چرا که پنتاگون اعالم کرده ،بودجه
مربوط به رژهها و نمایشهای هواپیماها از محل بودجههای آموزشــی مربوط
به واحدهای ارتش برداشته شده است.

خبر عبدالمهدی از عملیات حشدالشعبی در ارتش

سومریه نیوز :نخست وزیر عراق ضمن اشاره به تعیین راهکارهایی برای
مدیریت نیابتی پستها در داخل نهادهای دولتی از آغاز اجرای دستور دولتی
درباره هیئت حشد شعبی خبر داد.

تبادل پیام فتح با واشنگتن

روزنامه یســرائیل هیوم :یک گزارش اســرائیلی حاکی از آن است که
رهبری فلســطین در حــال حاضر بار دیگر به همه آنچــه متعلق به «معامله
قرن» است فکر میکند و پیامهایی با لحنی نرم در این خصوص به کاخ سفید
ارسال کرده است.

پایان حاکمیت نظامی تایلند

رویترز :ژنرال پرایوث چان اوچا ،رهبر تایلند آخرین دســتور خودش به
عنوان رئیس شورای ملی صلح و نظم عصر دوشنبه صادر کرد که در روزنامه
ســلطنتی تایلند به چاپ رســید و طبق آن حدود  ۶۶حکم از مجموع ۲۰۰
دستوری که از سال  ۲۰۱۴این شورای جنجالی صادر کرده بود ،لغو کرد.

فرهنگی
علیرضا خمسه با تاکید بر اینکه «هنرمندان تشنه کار
هســتند اما گذران زندگی از این طریــق مخصوصا تئاتر
جوابگویشــان نیست» گفت :پیشــنهادهایی در سینما،
تئاتر و تلویزیون به من میشود اما قوت و سالمت گذشته
وجود ندارد .این بازیگر ســینما ،تئاتر و تلویزیون که برای
تور جهانی نمایش «بگومگو» مدتی خارج از ایران بســر
میبرد و اکنون بــرای مدتی کوتاه و حضور در یک پروژه
ســینمایی به ایران آمده بازگشته اســت ،در گفتوگو با
ایســنا بیان کرد :مدتی قبل یک تهیه کننده با من تماس
گرفت و پیشــنهاد بازی در یک فیلم ســینمایی را به من
داد .ســناریو را خواندم و ســپس توافق کردیم در آن اثر
بازی کنم .بنابر این آنها بلیت برگشت من به ایران را تهیه
کردند و دو هفته اســت که اینجا هســتم اما هیچ خبری
از آنها نیســت .حتی یک تماس هم نگرفته اند تا حداقل
بگویند پروژه منتفی شــده است .این اتفاقات پیش آمده
برای من کام ً
ال جدید اســت .من بــه خاطر آنها و دعوت
خودشــان به ایران آمدم و قرار بود برای فیلمبرداری این
اثر به همدان بروم .بلیت برگشــتم هم اوایل مرداد است و
بایــد برگردم اما تا امروز هیچ پیامی از جانب آنها دریافت
نکــردهام .پیش از این قانون و برنامهریزیای در ســینما
حاکــم بود که به نظر میرســد دیگر فیلمســازان به آن
بیتوجه شدهاند.
گله از رفتاری نامناسب
بازیگــر «جیببرها به بهشــت نمیرونــد»« ،دو نفر
و نصفی» و «آپارتمان شــماره  »۱۳ادامــه داد :میتوانم
بگویم پیشنهادهای زیادی چه در سینما و چه در تئاتر و
تلویزیون به من میشــود اما قوت و سالمت گذشته دیگر
وجود ندارد .شــاید از این به بعد ترجیح دهم اگر کســی
پیشــنهادی هم به من داد آن را جــدی نگیرم .این نوع
رفتار درســت نیســت و اگر هر اتفاقی افتاده باید تماس
بگیرند و علت این رفتارشــان را بگویند .من حتی خودم
با آنها تمــاس گرفته و پیام دادهام ولی باز هم پاســخی
دریافــت نکردم .فعال ســکوت کردم تــا ببینم چه پیش
خواهد آمد.
خمسه در پاسخ به اینکه آیا پیشنهاداتی هم برای بازی

علیرضا خمسه:

هنرمندان تشنه کار هستند

یا ســاخت اثری در خارج از ایــران دارد ،بیان کرد :وقتی
شما پایتان را از کشور بیرون می گذارید همه شبکههایی
که مقابل کشــورمان هســتند دوســت دارند به آنها به
پیوندید اما ما در شــرایطی نیستیم که به آنها حتی اجازه
گفتگو بدهیم زیرا میدانیم و دچار مشــکل خواهیم شد.
به طور مثال وقتی من تئاتری بازی میکنم از شبکههایی
مختلف خارجی میخواهند با هم گفتوگو داشته باشیم
که من هیچگاه آن را نمیپذیرم.
فعالیت در تئاتر
جوابگوی امرار معاش هنرمندان نیست
این بازیگر ســینما و تئاتر با بیــان اینکه «هزینههای

زندگی بســیار زیاد است و تنها فعالیت در تئاتر جوابگوی
امرار معاش هنرمندان نیست» عنوان کرد :وقتی پیشنهاد
کار تئاتری میشود میگویم نمیتوان با دستمزد سه ماه
کار تئاتر یک ســال زندگی را چرخاند و شــاید به همین
دلیل دنبــال کار تلویزیونــی و ســینمایی رفتم .همین
اتفاقات به طور کلی باعث میشــود از تئاتر دور شــویم.
با این حال هر وقت احســاس کردم کــه میتوانم کاری
انجام دهم آن را پذیرفتم .مثال حدود  ۵ســال پیش آتیال
پسیانی از من خواست تا در نمایشی با نویسندگی محمد
چرمشــیر که در آن رضا کیانیان هم بازی میکرد به نام
«عرق خورشید ،اشک ماه» بازی کنم .کمرنگی هنرمندان

در این حوزه از هنر به خاطر رفع ضعف بنیه اقتصاد تئاتر
کشور است .اکنون بچههایی که در این حوزه کار میکنند
اسپانسری میگیرند ،بلیت هاشان را پیشفروش میکنند
تا به نوعی رونقی به تئاتر گرانقیمت ببخشند .واقعیت این
است که هنرمندان تشنه کار هستند اما گذران زندگی از
این طریق جوابگویشان نیست.
از تور جهانی «بگو ،مگو» چه خبر؟
او در ادامه صحبتهای خــود به نمایش کمدی «بگو
مگــو» که بــه کارگردانی خودش تور جهانــی خود را از
آمریکا آغاز کرده و متن آن برداشــتی آزاد از نمایشنامه
اوژن یونسکو است توضیح داد :در این نمایش کمدی من
که نقش یــک زن پوش را بعهده دارم همراه با احســان
کرمی تور جهانــی خود را از تاریخ دوم دســامبر (یازده
آذر) با اجرا در اوکالهومــای ایاالت متحده آغاز کردیم و
سپس در شهرهای دیگر آمریکا اجراهایی داشتیم .اکنون
هم برنامه اجرای آن را در اســترالیا و سپس اروپا داریم.
طراح گریم این نمایش را اســتاد جــال الدین معیریان
و طراحی موســیقی آن به عهده استاد جهانسوز فوالدی
بوده اســت .به دنبال آن هستیم که این نمایش در ایران
نیز اجرا شــود .به نظر نمیرسد ایرادی به جهت زن پوش
بودن من بر روی صحنه وجود داشــته باشد و من دیدهام
که هنرپیشههای دیگری نیز در ایران به صورت زن پوشی
این کار را انجام دادند.
این هنرمند با اشــاره به انتشــار خبری که وزیر ارشاد
گفته اســت  ۸۸درصد از مردم به سینما نمیروند ،گفت:
چرا باید چنین خبری منتشــر شود؟ آیا این اتفاق خوبی
اســت؟ دولت باید بنشــیند و ببیند چه کرده که اکنون
 ۹۰درصد مردم به سینما نمیروند .این  ۱۰درصدی هم
که به ســینما میروند ،جوانانی هستند که تفریح دیگری
ندارند و برای نیازهای فرهنگیشــان نیست که به سینما
میروند .احتماال چون هوا گرم اســت دنبال جای خنک
هســتند و به ســینما میروند! اینها را هم که کم کنی و
از آمار در بیاوری متوجه میشــویم  ۹۸درصد از مردم به
ســینما نخواهند رفت! این اتفاقات نشــان دهنده شرایط
هولناکی در تئاتر و سینمای ماست.

آزاده صمدی:

در پدیده زبالهگردی کودکان همه ما مقصریم
آزاده صمدی میگوید :دعوت که همیشه
نباید برای مهمانی باشــکوه و مجلل باشــد،
نمیمیریــم اگر یکبار هــم دل به دریا بزنیم
و خــود را به ضیافت غمگین کودکان بیپناه
این شهر برسانیم.
به گزارش ایلنــا ،آزاده صمدی (هنرمند
ســینما و تئاتر) در یادداشتی در اعتراض به
وضعیت کــودکان زبالهگرد نوشــت« :ما به
چالش ســطل زباله میپیوندیم تا اقرار کنیم
که در فاجعهی پدیــده زبالهگردی کودکان،
همه مقصر و مســئولیم ،ما باید به این لشکر
کم ســن و ســال اندوه ثابت کنیم به دیدن
رنجشان در سطح این شهر پر از دود و گوگرد
عادت نکردهایم و نمیکنیم».
هفته گذشــته پریناز ایزدیــار در نامهای
خطاب به اعضای شــورای شــهر آنها را به
چالش چندثانیه فرو بردن سر در سطل زباله

دعوت کرد و از نمایندگان شورای شهر تهران
خواست برای حل پدیده زبالهگردی کودکان
هیچ امروزی را به فردا نسپارند.
یک هفته پس از انتشار نامه پریناز ایزدیار،
آزاده صمدی با انتشار یادداشتی نوشت« :درد
را از هر طرف که میخوانی درد است ،درست
مثل قصه پرغص ه آن کودکی که صبح تا شام
از ســطل زبالهای به ســطل زباله دیگر کوچ
میکنــد ،زیر بار نابرابــری و تحقیر کمر خم
کرده و از کمترین حقوق انسانی محروم مانده
است.
او که بر شــانههای نحیف و کودکانهاش،
کولهبار اندوه را به دوش میکشــد .البهالی
زبالههــای بازیافتــیاش را اگر خوب بگردی
آثار بیمســئولیتی و بیکفایتی برخی از ما را
خواهی دید.
دعوت که همیشــه نباید بــرای مهمانی

باشکوه و مجلل باشــد ،نمیمیریم اگر یکبار
هم دل بــه دریا بزنیم و خــود را به ضیافت
غمگین کودکان بیپناه این شــهر برسانیم.
میان خبرهای زرد و سیاســتزده این روزها
چرخیدم ،هیچ مســئولی ،هیچ نمایندهای به
چالش سطل زباله پویش بدسرپرست تنهاتر
است» و پریناز ایزدیار پاسخ مثبت نداد.
خیالی نیست ،دیر زمانی است پذیرفتهایم
خودمان باید به داد هم برسیم .ما که بیخیال
این کودکان بیپناه نشدهایم ،ما که به دیدن
رنج کودکان زبالهگرد عادت نکردهایم ،ما به
چالش ســطل زباله میپیوندیم تا اقرار کنیم
که در فاجعهی پدیــده زبالهگردی کودکان،
همه مقصر و مسئولیم ،تا به همشهریان خود
یــادآوری کنیم تفکیک زبالــه از مبدا چقدر
میتواند دســت اســتثمارگران را از سر این
کودکان معصوم کوتاه کند.

اخبار کوتاه

جایزه ویژه یونیسف براى بهترین فیلم ایرانی
در جشنواره فیلم کودک
دفتر یونیسف ایران ،طبق برنامه کاری امضاءشده با وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی در داوری فیلمهای ایرانی در ســی و دومین جشــنواره بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان سال جاری شرکت خواهد کرد.
در جلســهای که سه شــنبه  ١٨تیر با حضور علیرضا تابش دبیر جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،مهتاب کرامتی ســفیر حســن نیت
یونیســف و بهاره یگانه فر ،مدیر بخش ارتباطات یونیسف در بنیاد سینمایی
فارابی برگزار شد ،جزییات مشارکت یونیسف و داوری فیلمها از نگاه یونیسف
در این جشنواره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از تشــکیل هیئت داوری مستقل یونیسف با همکاری مهتاب کرامتی
بازیگر ســینما و سفیر حسن نیت یونیســف ،تمامى فیلمهای داستانی بلند،
نیمه بلند و کوتاه بخش مسابقه ایران برای دریافت جایزه ویژه یونیسف مورد
مشاهده و بررسی قرار خواهند گرفت.
علیرضا تابش دبیر جشــنواره در این نشست با اشاره به رویکردهای جدی ِد
جشنواره امسال خاطر نشــان کرد :همکاری با یونیسف میتواند در گسترش
اهداف جشــنواره از جمله ایجاد زنجیره فرهنگــی  -اقتصادی و نوگرایی در
صنعت ســرگرمی کودک و نوجوان که شاخصه آن در جشنواره امسال بخش
ویژه «وب سری» خواهد بود ،کمک شایانی داشته باشد.
وی افــزود :همکاری یونیســف و جشــنواره کودک و نوجــوان میتواند
در طول ســال اســتمرار یابد و با برگزاری رویدادهای مختص کودکان؛ این
همکاری در جهت شــکوفایی و رشد آینده سازان ایران و جهان بیش از پیش
گسترش یابد.

«سور بز» از دید یک کودک  9ساله
روایت ُ

«ســور بز» به نویســندگی و کارگردانی ســعید زمانیان که به
فیلم کوتاه ُ
عنوان فیلم منتخب در رقابت دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران انتخاب
شــده است ،روایتی است از کودک  9سالهای که از زاویه دید او داستان فیلم
تعریف میشود.
به گزارش ایســنا ،سعید زمانیان کارگردانی و نویسندگی این فیلم کوتاه را
بر عهده دارد که در خالصه این فیلم آمده اســت «بچهها هیچ وقت هیچ چیز
را فراموش نمیکنند».
نویســنده و کارگردان :ســعید زمانیان ،مدیر فیلمبرداری و تدوین :پویان
آقابابایی ،طراحی و ترکیب صدا :حســین قور چیان ،طــراح صحنه و لباس:
داریوش پیرو ،طراح گریم و پروتز سر بز :سید جالل موسوی ،صدابردار :محمد
حبیبی ،طراح جلوههای ویژه بصری :رضا انصارین ،مدیر تولید :ســمیرا قربان
نژاد ،دستیار کارگردان و برنامه ریز :مرضیه اکبرنژاد.

بلیت سینماها تا ساعت  15نیمبها میشود

ما باید به این لشکر کم سن و سال اندوه
ثابت کنیم به دیدن رنجشــان در سطح این
شــهر پر از دود و گوگرد عــادت نکردهایم و
نمیکنیم .درست که ما نه تصمیم گیرندهایم
نه سیاســتگذار ،اما همدرد کــه میتوانیم

باشیم».
ایــن هنرمنــد حامــی و همــراه پویش
«بدسرپرســت تنهاتر اســت» از طرفداران
خود نیز دعوت کرده اســت برای همدردی با
کودکان زبالهگرد به این کارزار بپیوندند.

شــورای اکران با تایید مصوبه شــورای صنفی نمایش فیلم مبنی بر حذف
نیمبها بودن بلیت سینما در روزهای شنبه اعالم کرد :سینماهای سراسر کشور
میتوانند عالوه بر نیمبها بودن قیمت بلیت در روزهای سه شنبه ،دو سئانس
اول خود را تا قبل از ســاعت شروع سئانس  15:00با هماهنگی دفتر پخش،
فیلم مورد نظر خود را به صورت نیمبها اکران کنند.
به گزارش هنرآنالین ،بر اســاس این طرح که از اول مردادماه سال جاری
الزم االجرا خواهد بود طبق فروش برخط به محض تراکنش ،ســهم صاحبان
ســینما و پخش کننــده فیلم ها مشــخص و توزیع خواهد شــد .به منظور
هماهنگی بیشــتر در نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فیلم و
سینما مقرر شد انجمن سینماداران و شورای صنفی نمایش فیلم ،نشستی را
پیرامون نحوه عملیاتی کردن و اجرای مصوبات قانونی به عمل آورند.
در این جلســه قیمت اصالح شده سینماها بر اساس درجه سینما (مدرن،
ممتاز و درجه یک و دو) با احتساب ارزش افزوده مشخص و مورد تایید شورا
قرار گرفت که با توجه به تایید این مصوبه توسط ریاست سازمان سینمایی از
اول مردادماه الزم االجرا خواهد بود.

