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محمدرضا شریفی نیا داعشی شد!

شــهروند| در روزهای اخیر عکســی از 
محمدرضا شــریفی نیا با گریم یک داعشی در 
فیلم دختر شــیطان منتشر شــده؛ که توجه 

مخاطبان را به خود جلب کرده است. 
شــریفی نیا در دختر شــیطان با دو گریم 
متفاوت به ایفای نقش پرداخته. این بازیگر در 
یکی از سکانس ها هندی و در دیگری انگلیسی 
صحبت می کند. او که در سال های اخیر با یک 
سری مسائل سیاسی به حاشــیه رانده شده؛ 
این دنباله  فیلم ســام بمبئی را فرصتی برای 

بازگشت دوباره به سطح اول سینما می بیند.
دختر شیطان قرار اســت بعد از ماه صفر در 

سینماهای سراسر کشور به نمایش درآید.

داد
روی

 فغانی
در جام جهانی 

ماند
فدراســیون  ســایت 
جهانــی فوتبــال )فیفا( 
خبــر داد که بنــا به کم 
شدن مســابقات در نیمه 
نهایی جام جهانی 2018 
روســیه تعداد داوران نیز 
به 12 نفر کاهــش پیدا 
کرد. علیرضا فغانی، داور 
بین المللــی کشــورمان 
به عنــوان تنهــا نماینده 
AFC در لیســت مانــد 
و یکــی از شــانس های 
فینــال  در  قضــاوت 

جام جهانی است.

قهرمانی 
نوجوانان 

 فرنگی
در جهان

تیم ملی کشــتی فرنگی 
وزن  در ۵  کــه  ایــران 
رقابت هــای  نخســت 
جهانی کرواسی 2 مدال 
طــا و 2 برنــز کســب 
کــرده بــود، با داشــتن 
فینال  در  2کشــتی گیر 
و یــک کشــتی گیر در 
رده بنــدی ۵ وزن دوم، 
مقتدرانه عنوان قهرمانی 
زودهنــگام رقابت هــای 
جهانی کرواســی 2018 
را از آن خــود کرد. پیش 
از این نیز تیم ملی کشتی 
ایــران  نوجوانــان  آزاد 

قهرمان جهان شده بود.

انریکه، 
سرمربی جدید 

اسپانیا
سرمربی  انریکه،  لوییس 
پیشین بارســلونا با عقد 
قراردادی دو ساله به طور 
رســمی هدایت تیم ملی 
اسپانیا را برعهده گرفت. 
او جایگزین فرناندو هیرو 
شــده اســت. با توجه به 
انریکه  دوســاله  قرارداد 
تــا یــورو 2020 هدایت 
الروخا را برعهده خواهد 

داشت.

پیشنهاد 36 
میلیاردی برای 
سامان قدوس

باشــگاه استرشــوندس 
دو پیشــنهاد خــوب از 
یک باشــگاه فرانســوی 
و یــک باشــگاه آلمانی 
بــرای جــذب ســامان 
قــدوس کســب کــرده 
است. پیشنهاد رسیده از 
سوی باشــگاه فرانسوی 
و آلمانــی بــرای جذب 
40 میلیون  ایرانی  وینگر 
کرون )تقریبا 36 میلیارد 
تومــان( اســت. قدوس 
گذشــته  زمســتان  در 
ســلتاویگو  باشــگاه  از 
پیشــنهاد  اســپانیا 

داشته است.

 

شهروند| هرچــه به شروع لیگ هجدهم 
نزدیک تر می شویم؛ ناامیدی در میان هواداران 
استقال بیشتر و بین پرسپولیسی ها کمتر 
موج می زند. با توجه به محرومیت سرخپوشان 
از نقل و انتقــاالت در پایــان لیگ هفدهم 
پیش بینی می شد این اتفاق برعکس باشد، اما 
فعا هیچ چیز باب میل وینفرد شفر و هواداران 

استقال پیش نمی رود. 
SR7  برگشت

سروش رفیعی که در لیگ شانزدهم بعد از 
پایان خدمت سربازی به پرسپولیس پیوست 
و قهرمانی را هم با سرخپوشــان تجربه کرد؛ 
فصل گذشته به امید پیشرفت به قطر کوچ 
کرد، اما تجربه نســبتا ناموفقی را پشت سر 
گذاشــت. وقتی فکر بازگشت به سر سروش 
زد، گزینه نخست پرســپولیس بود. با وجود 
محرومیت سرخ ها، رفیعی یکشنبه تا آخرین 
ساعات شــب پای میز مذاکره نشست تا از 
نیم فصل دوم به جمع شاگردان برانکو اضافه 
شود؛ اگرچه او باید در نیم فصل نخست به فکر 
تیم دیگری باشد و سپس راهی پرسپولیس 

شود. به هرحال بازگشت SR7 بعد از 
خرید بازیکنانی چون مهدی 

شیری، مهدی شریفی 
و مهــدی ترابی خبر 
خوشی برای هواداران 

پرسپولیس بود. 
خداحافظی یک میلیون دالری امید

امید ابراهیمی یکی از ستاره های ایران در 
جام جهانی 2018 بود که در هر 3 بازی بدون 
اشتباه بازی کرد. او که در 4 سال گذشته نقش 
کلیدی در میانه میدان برای استقال داشت 
و وینفرد شــفر هم بارها از لقب فرمانده برای 
این  هافبک استفاده کرده بود، تصمیم گرفت 
به لیگ قطر برود. یکشنبه شب امید ابراهیمی 
در تماس با مسئوالن استقال اعام کرد روی 
او برای فصل بعد حساب نکنند، چون به زودی 
قراردادش را با تیم االهلی قطر امضا می کند. 
پندار توفیقی دلیل جدایی ابراهیمی را پول 
دانست و رسانه ها از توافق یک میلیون دالری 
این بازیکن با االهلی خبر دادند. پاک شــدن 
نام استقال از اینستاگرام ابراهیمی تاییدی بر 
جدایی او از جمع آبی پوشان بود که حسابی 

خشم هواداران را برانگیخت. 
حسینی در راه ترابزون اسپور

جدایی امید ابراهیمی تنها خبر ناخوشایند 

برای آبی هــا نبود. مجید حســینی هم که 
با چاشــنی شانس توانســت در جام جهانی 
به میدان بــرود و درخشــش فوق العاده ای 
هم داشــت؛ مورد توجه یکی از باشگاه های 
ترکیه ای قرار گرفته است. تنها تفاوت وضع 
حسینی و ابراهیمی این است که مدافع جوان 
با استقال قرارداد دارد. درواقع اگر حسینی 
بخواهد از جمع آبی ها جدا شــود و آنطور که 
رسانه های ترکیه ای نوشته اند به ترابزون اسپور 
بپیوندد؛ نیاز به رضایت اســتقالی ها دارد. 
سایت Mac ترکیه مدعی شده توافق نهایی 
بین حسینی و ترابزون صورت گرفته و فقط 

رضایت نامه استقالی ها باقی مانده است. 
عصبانیت تاریخی شفر

وینفرد شــفر همراه با هواداران استقال 
از وضع تیمش ناراضی اســت. پرسپولیس 
با وجود بســته بودن پنجره نقل وانتقاالتی 
جلوتر از آبی ها به نظر می رســد و این خشم 
مرد آلمانی را به همراه داشــته که دیروز در 
رختکن را در تمریــن این تیم به هم کوبید 
و در مصاحبه هم نتوانســت عصبانیتش را 
مخفی کند. از سوی دیگر خبر رسیده پژمان 
منتظری هم ممکن اســت از جمع 
آبی ها جدا شــود و به قطر برود که 
این دیگر می تواند تیر خاص به 
پیکر اســتقالی ها باشد. شفر به 
جذب جایگزین برای ابراهیمی و 
حســینی تاکید کرده است: 
ابراهیمی  و  »حسینی 
در زمــان کار کردن 
با من پیشــرفت 
کردند و به همین 
خاطر برایشــان 
 . لم شــحا خو
بــا این کــه از 
جدایی شــان 
شدم؛  ناراحت 
بگویم  بایــد 
برایشان  قطعا 
نشــین  جا

می خواهیم.«

ائتالف 1+2 علیه استقالل

افتخاری دیگر برای بیمار عاشق انگلیسی

انتخاب بهترین رمان نیم قرن اخیر 

شــهروند| بعضی ها عادت دارنــد فقط و فقط 
کتاب هایــی را که در مراســمی، جایزه ای چیزی 
مورد توجه قرار گرفته اســت، مطالعه کنند. برای 
این قبیل افراد باید گفت بشتابند که کتاب جایزه 
گرفته دیگری به فهرســت آثار محبوبشان اضافه 
شده است. این کتاب هم چیزی نیست مگر رمان 
عاشــقانه بارها تحسین شده بیمار انگلیسی نوشته 
مایکل اونداتیه؛ که برنــده جایزه من بوکر طایی 
شده اســت. این همان کتابی اســت که حدود دو 
دهه پیش فیلمی نیز با بازی ژولیت بینوش و رالف 
فاینس از روی آن ساخته شد و هفت جایزه اسکار 

نیز به دست آورد.
نــام این جایزه نخســتین بــار پنج مــاه پیش 
مطرح شــد. زمانی که بنیاد جایزه معتبر من بوکر 
تصمیم گرفت جایــزه ای را تحت عنــوان جایزه 
طایی من  بوکر برای پنجاهمین  ســال تولدش به 
بهترین داستان پنج دهه گذشــته اهدا کند. حاال 
انگار بررســی های داوران این جایزه به بار نشسته 
و مایــکل اونداتیه با کتاب بیمار انگلیســی که در 
 سال 1992 برنده جایزه  ســال شده بود، به عنوان 
برگزیــده این جایزه در پنج دهه گذشــته معرفی 
شــده اســت. هلنا کندی، رئیس بنیاد جایزه من 
بوکر گفت: بیمار انگلیسی داستانی بسیار جذاب، 
شاعرانه، و فلسفی دارد. با رسیدن جایزه من بوکر 
به پنجاه سالگی مشاهده می کنیم همه آثار برنده 
جایزه بوکر همچنان منتشر می شوند و این نشان 
از میراث غنی و تاثیر این جایــزه در دنیای کتاب 

دارد.
نام های بزرگی چون آیریــس مرداک، وی. اس. 
نایپــول، ویلیــام گولدینگ، کازوئو ایشــی گورو، 
آرونداتی روی و مــارگارت آتــوود تاکنون برنده 

جایزه من بوکر شده اند...

هیجان انگیز

شهروند| دختر آقای کارگردان که در سنین نوجوانی با حضور در فیلم های پدرش به سینما وارد شد، 
با اشاره به این که »سینما در اختیار یک عده خاص است و در این دورهمی کسی را راه نمی دهند« دلیل 
کم کاری اش در سینما را مافیا دانســت. زهرا داوودنژاد که با حضور در فیلم بچه های بد دیده شد، اما به 
دالیلی ستاره نشد، ضمن اشاره به این که نقش ها جای دیگری تقسیم می شود، گفت: به این باور رسیده ام 

که جایی برای امثال من نیست. زهرا داوودنژاد در حال حاضر فیلم شماره 17 سهیا را روی پرده دارد.

ماجراهای 
 مافیا
و دختر آقای 
کارگردان! 

خرده خبر
روزی  سوریان:  حمید 
که کشتی را شروع کردم، 
سام نکردم که روزی هم 
بخواهم خداحافظی کنم. 
احســاس کردم که دیگر 
توانی نیست تا بتوانم به کشتی ادامه دهم. کسی 
که دوبنده تیم ملی را می پوشد و به عنوان نماینده 
و ســفیر ایران به مســابقات برون مرزی اعزام 
می شــود، مردم از او انتظار نتیجه گیری دارند و 
باید جوابگو باشد که توقع بجایی است. شاید این 

موضوع برای من دیگر به پایان رسیده بود.

پرویز پرستویی: کیمیا 
علیــزاده عزیــز دختــر 
قهرمانم، انتخاب شما در 
بیست ســالگی به  عنوان 
دومین پرچمــدار کاروان 
ورزشــی کشــورمان در مراســم افتتاحیــه 
هجدهمین دوره بازی های آســیایی نشــان از 
جایــگاه واال و انکارناپذیر شــیردختران و زنان 
ایرانمان دارد. اینکه روز 27 مرداد در پیشــانی 
قهرمانان و ورزشــکاران کشــورمان در جاکارتا 
پرچم کشــورمان را در دســت خواهی گرفت، 

نشان دهنده عزت دختر و زن ایرانی است.

کــی روش:  کارلوس 
برخــی از مــردم فکــر 
می کنند جــام ملت های 
آســیا بــا توجــه بــه 
عملکردمان در جام جهانی 
2018 روســیه آســان خواهد بود، اما این طور 
نیســت. ما باید مقابل تیم هایی قرار بگیریم که 
30 سال پیش پیشرفتشان را آغاز کردند. مطمئنا 
با 1۵ روز تمرین شانســی مقابل ژاپن نخواهیم 

داشت.

غفــارزادگان:    داوود 
جامعــه بایــد تحمــل 
صداهای مختلف را داشته 
نــدارد،  کــه  باشــد 
نویسنده های ایران تحمل 
یکدیگــر را ندارند، حکومــت تحمل صدای 
نویسندگانش را ندارد. ما مشکل فرهنگی داریم 

و نمی توانیم مدام دنبال مقصر بگردیم.

ایوانکوویچ:     برانکــو 
مرحلــه  در  انگلیــس 
نیمه نهایی منتظر ماست و 
کرواسی به خاطر بازی با 
دانمارک و روســیه کمی 
خسته است. بعد از سال ها انگلیس تیم خوبی را 
بــه جام جهانی فرســتاده اســت و آنها حریف 
سرسختی برای ما خواهند بود، باید بگویم شانس 

پیروزی انگلیس نسبت به ما ۵۵ به 4۵ است.

ره
چه

نورا بیگ| دعوا تمامی نــدارد و این بار نوبت مثلــث رامبد جوان، 
محمدحسین فرحبخش و سیدعلی احمدی است. رامبد جوان بعد از 
آن همه حاشــیه هایی که بعد از توهین به صفر کشکولی داشت، حاال 
موضع تندی نسبت به انتقادات محمدحسین فرحبخش تهیه کننده 
سینما گرفته اســت. مجری معروف خندوانه که در حرف های خود، 
فرحبخش را حســین آقا صدا می زند، می گوید که بهتر است حرف 
بزند، اما با ســند و مدرک. حســین فرحبخش چند روز قبل به دلیل 
اکران نشدن فیلم »دشمن زن« در سینماهای تصویر شهر از سیدعلی 
احمدی، تهیه کننده خندوانه به قوه قضائیه شکایت کرد و در مصاحبه 
دیگری انتقادات تندتــری را درباره زدوبنــد در خندوانه مطرح کرد. 
صحبت از رانت خواری و زدوبند در برنامه پرمخاطب خندوانه شده بود و 
این که برنامه پشت صحنه ناسالمی دارد، اما رامبد جوان پنجشنبه ظهر 
ویدیویی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و تمام آن حرف ها را رد 
کرد. »درباره »خندوانه« برخی اوقات، بعضی ها صحبت هایی می کنند 
و ما را به جاهایی نســبت می دهند که اصا جای حرف زدن و جواب 
دادن ندارد، اما چند وقت پیش عزیزی در سینما )حسین آقا( حرفی 
راجع به من و از زبان من گفت که تا حدی غلط و دروغ و نامردی بود که 
نتوانستم جواب ندهم.« او با طعنه حرف هایش را اینطور ادامه می دهد: 
»حسین آقا!  ای بزرگ من در سینما! سیدعلی احمدی یک تهیه کننده 
کار درست و برادر و عزیز دوست من در »خندوانه« است و 24 سال است 
که کار رســانه و تهیه کنندگی می کند و کارش را عالی انجام می دهد، 
در تمام این دو سال به کمک گروهش با هم »خندوانه« را جلو بردیم، 
باید برای چیزهایی که گفتی در یک جا عذرخواهی کنی. گفته بودی 
پشت صحنه »خندوانه« زدوبند است و با رانت پیش می رود. اگر سند 
دارید نشان دهید و اگر ندارید حرفی نزدید. باید بگویم تمام هزینه های 
»خندوانه« از اسپانسر برنامه تامین می شود و ریالی از تلویزیون گرفته 
نمی شــود که به عنوان بودجه تلویزیون و بیت المال باشــد. اسپانسر 
هزینه های »خندوانه« را نیز به تلویزیــون می دهد و تلویزیون پول ما 
را می دهد، ما هیچ دخالتی در امور مالی و اسپانسر نداریم.« بعد هم از 

محمدحسین فرحبخش می خواهد که از این به بعد با سند و مدرک 
حرف بزند: »خواهش می کنم از این به بعد با سند حرف بزنید و دیگران 
هم با سند گوش کنند و حرف بزنند، باور کنند »خندوانه« برای شادی 
مردم ساخته می شود و اگر می خواستیم پول دربیاریم، سکه خرید و 
فروش می کردیم و برج و ســاختمان می ســاختیم، ما برای سینما و 
حرفه خودمان کار می کنیم. مخلصیم! از خودتون مراقبت کنید.« البته 
اختافات فرحبخش با مدیرعامل موسسه تصویر شهر و تهیه کننده 
»خندوانه« به فیلم »آس و پاس« برمی گردد، زمانی که از اکران آن در 
سینماهای شهرداری جلوگیری شد و بعد هم که گفت: »ایشان نه تنها 
با من، با برخی دیگر از تهیه کنندگان هم مشــکل دارند. تا امروز هم 
فیلم های بسیاری ازجمله »زندگی خصوصی«، »گشت ارشاد«، »من 
مادر هســتم« و »آس و پاس« در سینماهای شهرداری اکران نشدند. 
علی احمدی نه تنها با من، با بسیاری از فیلمسازان دیگر غرض ورزی 

دارد.«

رابطه مستقیم شهوت با فوتبال!

در ادامه جنجال هــای برنامه زابیــواکا در 
تلویزیون اینترنتی آیو با اجرای مجید یاســر 
و علــی انصاریان؛ این بار میهمــان این برنامه 
صحبت های عجیبی را به زبان آورد. کارشناس 
نه چندان مطرحی که میهمان این برنامه بود؛ از 
ارتباط مستقیم لذت جنسی با فوتبال بر اساس 
یک تحقیق سخن گفت! او اشــاره کرد که در 
کشورهایی که مسائل جنسی پررنگ تر است؛ 
فوتبال هم گستردگی و پیشرفت بیشتری دارد. 
این اظهارات که با تعجب خیلی از اهالی فوتبال 
همراه بود؛ باعث شــد انصاریان و یاســر مثل 

همیشه با کنایه های طنز خود خبرساز شوند.
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بسـیاری از داروهای مورد اسـتفاده 
بـدون نسـخه از جملـه داروی ضد 
آنفلوآنـزا  سـرماخوردگی،  سـرفه، 
ناخواسـته  گیجـی  باعـث  زکام  و 
اسـت  ممکـن  کـه  می شـوند 
رانندگی را با مشـکل روبـه رو کند.

رامبد جوان درباره سخنان تند فرحبخش واکنش نشان داد

دعوای رانت خواری در خندوانه

پیوستن سروش به پرسپولیس و خداحافظی سیدمجید و امید از استقالل فضای مجازی را منفجر کرد


