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خالق مرد 
عنکبوتی 
درگذشت

اســتیو دیتکو کــه یکی 
تحسین شــده ترین  از 
کتاب هــای  هنرمنــدان 
کمیک در طول تاریخ بود، 
در ۹0 سالگی درگذشت.  
او بیشــتر برای آفرینش 
شــخصیت مرد عنکبوتی 
به همراه استن لی در  سال 
1۹۶2 و شــخصیت دکتر 
اســترنج در  ســال پس از 
آن شناخته می شود. فیلم 
استرنج« محصول  »دکتر 
201۶ با بــازی بندیکت 
کامبربچ اقتباســی از این 

اثر است.

خواننده جوان 
ستاره فیلم 
وودی آلن 

از  تصاویــر  نخســتین 
»وودی  ساخته  تازه ترین 
آلن« کارگردان و فیلمساز 
برجسته سینمای  هالیوود 
با نــام »یــک روز بارانی 
در نیویــورک« منتشــر 
شد. ســلنا گومز ازجمله 
بازیگرانــی اســت که در 
فیلم »یــک روز بارانی در 
نیویورک« به ایفای نقش 

پرداخته است.

کیت وینسلت 
دختر دایان 
کیتون شد

دایــان کیتــون و کیــت 
درام  در  وینســلت 
سیاه«   »پرنده  خانوادگی 
به کارگردانی راجر میشل 
نقش مادر و دختر را بازی 
می کننــد. فیلمبــرداری 
این فیلم ماه ســپتامبر در 
بریتانیــا آغاز می شــود با 
این حال گفته می شــود 
که داستان فیلم در آمریکا 

می گذرد.

 

بعد از جلسه رئیس و اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک درنهایت کیمیا علیزاده به عنوان پرچمدار ایران 
در بازی های آسیایی انتخاب شد. نخستین دختر ایرانی که در المپیک مدال گرفته، درباره انتخابش عنوان کرد: 
»دومین بار است که به عنوان پرچمدار کاروان ورزشی ایران انتخاب می شوم؛ باعث افتخار من است که مسئوالن 
به من اعتماد کردند و امیدوارم بتوانم نماینده شایسته ای برای کشورمان باشــم. این موضوع که وزیر ورزش و 
رئیس کمیته ملی المپیک و سایر مسئوالن به ورزش بانوان اهمیت می دهند و پرچمداری رویدادی مهم همچون 

بازی های آسیایی را از میان بانوان انتخاب می کنند، قطعا انگیره ورزشکاران این بخش را دوچندان می کند.« 

نخستین دختر مدال آور  
نفر اول کاروان ایران

پرچمداری که 
کیمیاست!

عکس نوشت

آدمک گی یرمو دل تورو ساخته شده است و به افتخار او که یکی 
از چهره های نمادین ژانر وحشت، فانتزی و علمی- تخیلی است، 

برای کلکسیون داران به بازار می آید.

فیلمبرداری جدیدترین اثر سینمایی مسعود ده نمکی با عنوان 
»زندانی ها« در تهــران ادامه دارد. به تازگی بــرزو ارجمند و 
بهنوش بختیاری هم به این پروژه سینمایی اضافه شدند و جلوی 

دوربین فرشاد گل سفیدی رفتند.

پیرمرد برزیلی کــه بعد از بازی آلمــان و برزیل در جام جهانی 
2014 جام قهرمانی را در آغوش گرفت و عکس آن صحنه بسیار 
منتشر شد را یادتان هست؟ او یک سال بعد از جام جهانی برزیل 
درگذشت؛ اما حاال پسرش راهش را ادامه می دهد. این عکس در 

بازی برزیل  و بلژیک از او ثبت شده است.

کاوه رضایی که قول داده بود مراســم ازدواجش با فرنوش شیخی، 
ملی پوش والیبال را در مناطق زلزله زده برگزار کند، به قولش عمل 

و با حضور برخی هم تیمی های سابق خود رخت دامادی بر تن کرد.

تیتربازی
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برزیل هم با شکست مقابل بلژیک وداعی تلخ با جام جهانی عجیب روسیه داشت. بعد از آلمان و 
آرژانتین فینالیست های  سال گذشته، پرتغال قهرمان اروپا  و اسپانیا قهرمان سابق جهان،  حاال 
برزیل هم که یکی از جدی ترین گزینه ها برای کســب عنوان قهرمانی بود از جام جهانی حذف 
شد. به این ترتیب هشــتگ برزیل در ایران و جهان جزو ترندهای داغ بود. هشتگ نیمار هم به 

خاطر عملکرد نه چندان مطلوب این ستاره داغ است.
 

بازداشــت دخترانی که در شبکه های اجتماعی اقدام به انتشــار ویدیو رقص خود می کردند، 
بازتاب گسترده ای در ســطح جامعه داشته اســت. هنرمندان زیادی ازجمله پرستو صالحی به 
این موضوع واکنش نشــان داده و خواهان شــفافیت بیشــتر درباره علت این اتفاقات هستند. 
البته برخی ها هم به ویدیوی منتشرشــده از بازجویی یکی از این دخترها انتقاد دارند و برخی ها 

نظرشان این است که بازداشت آنها کار خوبی است.

بحث مذاکرات دولت با کشــورهای اروپایی بر سر مســأله برجام و حواشی و مشکالت ناشی 
از خروج آمریکا از برجام به دنبال ســفر رئیس جمهوری به اروپا برای مذاکرات داغ داغ اســت. 
بســیاری از کاربران با اشــاره به صحبت های رهبری مبنی بر این که اروپا همان آمریکا اســت، 
همین هشتگ را داغ کرده اند. بسیاری از کارشناسان و مردم هم درباره بدعهدی های اروپایی ها 
و سوابق سیاه کشــورهایی چون انگلیس هشــتگ #تضمین_ندادند را در فضای مجازی داغ 
کردند. نظرات درباره شــرایط سیاسی کشــور به قدری داغ اســت که هر لحظه یک هشتگ و 

موضوع جدیدی ترند می شود.

جواد خیابانی حاال که هر روز در شبکه ورزش سیما برنامه زنده اجرا می کند، جمالت قصارش 
پشت سر هم در فضای مجازی دســت به دست می شــود. آخرین جمله این گزارشگر باسابقه 
خطاب به فرزاد آشوبی این بود که اسم شناســنامه ای ات چیست؟ او گفت:   غالمعباس. سپس 
خیابانی گفت: »پس غالمعباس آشوبی که با نام فرزاد شناخته می شود!« مجموعه این حرف ها 

سبب شده تا هشتگی در وصف سوتی های جواد خیابانی در فضای مجازی ایجاد شود.

#  سوتی_خیابانی

#  تضمین_ندادند#  رقاص

#  برزیل #نیمار #جام_جهانی

 

شــهروند| گوش شکسته ها از ســال گذشته که 
علیرضا کریمی مجبور بود مقابل حریف روسی از روی 
عمد شکست بخورد و با محرومیت ۶ ماهه ای از سوی 
اتحادیه جهانی مواجه شــد؛ لرزه بر تنشان افتاده که 
شاید با تکرار این اتفاق کشتی ایران تعلیق شود و برخی 
آرزوهایشــان بر باد برود. در آستانه مسابقات جهانی 
نوجوانان به میزبانی کرواسی، بارها مسئوالن فدراسیون 
هشدار دادند که اسراییل با سرمایه گذاری جدی روی 
کشــتی و تبعه کردن چند کشــتی گیر روس ممکن 
است برای کشتی ایران دردسرساز شود. این خطر در 
کشتی آزاد جدی نشد و نوجوانان آزادکار بدون این که 
با قرعه نحس مواجه شوند، قهرمان جهان شدند. با این 
حال در کشتی فرنگی اتفاقی مشابه سال گذشته رخ 
داد؛ اگرچه مســئوالن فدراسیون شکست فرنگی کار 
نوجوان را عمدی نمی دانند. در وزن 80 کیلوگرم محمد 
ناقوسی در شرایطی برای صعود به فینال مقابل حریف 
گرجستانی قرار گرفت که در تشک دیگری، نماینده 
اســراییل می توانست با شکســت حریفش به فینال 
برسد. این خطر وجود داشت در صورت رسیدن نماینده 
ایران و همچنین رژیم اشغالگر قدس به فینال بار دیگر 
مشکالتی برای کشتی ایران به وجود بیاید. فرنگی کار 

نوجوان ایرانی در مبارزه نیمه نهایی با نتیجه 7 بر یک 
شکست خورد تا شائبه هایی پیرامون شکست عمدی 
او به خاطر روبه رو نشدن با حریف اسراییلی پدید بیاید. 
حمید بنی تمیم، نایب رئیس فدراســیون کشتی این 
فرضیه را رد کــرده و می گوید: »هر 2 مبارزه به صورت 
همزمان برگزار شد و نظر تمامی اعضای کادر فنی این 
بود که ناقوسی بدون توجه به نتیجه کشتی دیگر برای 
رسیدن به پیروزی مبارزه کند. کادر فنی نیز اجازه نداد 
ناقوسی از این موضوع اطالع پیدا کند که ممکن است در 
فینال به کشتی گیر اسراییلی برخورد کند. به هیچ وجه 
چنین صحبت هایی واقعیت ندارد که باخت کشتی گیر 

ما عمدی بوده است.«

به قرعه نحس اسراییل نخوردیم اما...
این باخت هم عمدی بود؟!

حاشیه های اکران خصوصی فیلمی درباره اسب سردار 

الو  تولدخوانی حامد همایون روی سن
نج

ج
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هفته هـای  در   شـهروند  روزنامـه 
اخیـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
 انتقـادات خـود بی نصیـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پیامـک 

باشـید تمـاس  در   5000262662
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»برنده باش« به مرحله فیلمبرداری رسید

کپی ناقص یک برنامه با اجرای گلزار 

تلویزیون همچنان برای مســابقه و شوی های 
تلویزیونی دســت به دامن سوپراستارهاست تا از 
این طریق با ریــزش مخاطب مبارزه کند و این بار 
نوبت به محمدرضا گلزار رســیده تا در این حوزه 
دســتی بر آتش ببرد. دکور مسابقه »برنده باش« 
که او برای نخستین بار در ماه عسل از آن رونمایی 
کرد، آماده اســت و حاال به مرحلــه فیلمبرداری 
رسیده اســت. کم نیست اما حاشیه های بازیگری 
که 40سالگی را پشت سر می گذارد؛ از ابراز عالقه 
به او در پاگرد سالن  کنســرت و هتل ها تا شوخی 
تندوتیزش با رضا رشیدپور. برخی ها هم همیشه 
به سطح بازیگری او خرده گرفته اند اما او در برنامه 
ماه عسل برخی از این شــایعات را با حرف هایش 
رد کرد؛ این که مثال شــاگرد درس خوان و رتبه ۵ 
کنکور بوده اســت. البته بعــد از آن برنامه باز هم 
حاشــیه های جدیدی ایجاد شد، بعضی ها گفتند 
که احســان علیخانی برای دعــوت او، آن هم در 
برنامه ماه رمضان پارتی بازی کرده اســت و برخی 
هم اتفاقا او را برگه آس آخر علیخانی دانســتند. 
حاال محمد  رضا گلزار اجراگر مسابقه ای است که 
قرار اســت برای افزایش معلومات عمومی تولید 
شــود و این  مســابقه هم مثل بقیــه برنامه های 
تلویزیون کپی خارجــی دارد. جالب این که گلزار 
درباره کپی از پربیننده تریــن برنامه جهان گفته 
اســت: »این مســابقه کامال کپی نیست، چراکه 
ســواالت آن ایرانی اســت.« در هر قسمت از این 
مســابقه چهارنفر که از قبل سوال های اپلیکیشن 
برنامه را به درســتی پاســخ داده انــد، به صورت 
پلکانی با مجری وارد رقابت می شــوند تا به جایزه 
شگفت انگیز یک میلیاردی برسند، البته برخالف 
خیلی از برنامه های صداوسیما ازجمله دورهمی، 
این برنامــه هیچ پولی از مخاطــب نمی گیرد و از 
ارسال عدد یک به شماره 1000880 برای شرکت 
در مراحــل اولیه آن تا دریافت اپلیکیشــن برای 
پاسخ دادن به سواالت و جمع کردن امتیاز همگی 
رایگان اســت. »برنــده باش« بــا تهیه کنندگی 
حمید رحیمی نادی و  هاشــم رضایت و اجراگری 

محمدرضا گلزار است.

شــهروند|  اکــران خصوصی فیلم ســریک، 
نخســتین فیلم بهاره افشــاری که درباره اســب 
ســردار آزمــون اســت؛ همزمان شــده بــود با 
سورپرایزهای تولد برای افشاری. حامد همایون و 
ساالر عقیلی در این برنامه سورپرایز نقش ویژه ای 
داشــتند. همایون شــعر تولد را با همراهی فرزاد 
حســنی و افراد دیگری که در سالن بودند خواند، 
عقیلی اما دوباره ساز »وطنم ای شکوه پابرجا« را 
کوک کرد. جز آنها خیلی هــای دیگر، از آدم های 
سیاســی گرفته تا بازیگر و ورزشــکار مثل مارال 
فرجاد، رضا داود نژاد، جواد صالحی، امیرحســین 
رستمی، خداداد عزیزی، یاســر هاشمی، خسرو 
حیدری و مژده لواســانی آمده بودنــد تا فیلم را 
ببینند و البته در  ســورپرایز جشــن تولد شرکت 
کنند. فیلم درباره اســب معروف سردار آزمون و 
روایتی به زبان ســریک اســت اما حرف هایی هم 
درباره قهرمان کشی و بی مهری به آنها دارد. بهاره 
افشــاری که نخســتین تجربه کارگردانی اش را 
داشته از ســختی های کارگردانی  و قهرمان کشی 
گفت:» خیلی االن بیشــتر به کارگردان ها ارادت 

دارم و اگر کســی بگوید بازیگری ســخت است 
خودم با تریلی از رویش رد می شــوم. دو تا حرف 
خــارج از حیطه بازیگری داشــتم یکــی درباره 
قضاوت که نمایشــگاهی برگزار کــردم و دیگری 
قهرمان کشی و این که زندگی سوپراستارهای ما 
آن چیزی نیست که از بیرون می بینیم. امیدوارم 
 حرفــی که خواســتم بزنــم و از دلــم برآمده به

دل بنشیند.«
در ادامــه ســردار آزمون کــه در کنــار بهاره 
افشاری با لباســی تقریبا هم شکل او ایستاده بود 
توضیحاتی داد:»مــن در مورد فیلــم خبر ندارم 
چون آن را ندیدم ولی مطمئنم خیلی ســورپرایز 
می شوید و لذت می برید.« حرفی که باعث خنده 
حاضران و البته متلک فرزاد حســنی به او شد:» 
یعنی انقدر مزخرف ساخته.«  البته ظاهرا سردار 
آزمون ســاخت این فیلم را به افشــاری پیشنهاد 
کرده اســت و حاال هم خودش را بدترین بازیگر و 
سریک را بهترین بازیگر می داند.»در جام جهانی 
تا توانســتند انتقاد کردند و می خواســتند من را 

پایین بیاورند.«


