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تغییر لوگوی 
گوگل به افتخار 

یک موزیسین
گوگل این بار به مناســبت 
تولد »بی بی کینگ« لوگوی 
خــود را تغییــر داد . رایلــی 
   )Riley B.بی کینــگ
  )Kingکه معروف به »بی بی 
 کینگ« است، نوازنده مشهور 
گیتــار الکتریک در ســبک 
بلوز بود که در ســال 192۵ 
میالدی در روستای اتا بنا در 

می سی سی پی  زاده شد .

 سهمیه ایران
1+3 شد؟

یک رســانه اماراتی پیش از 
 AFC اعالم رده بندی جدید
برای ســهمیه بندی کشورها 
برای حضور در لیگ قهرمانان 
آسیا اعالم کرد که ایران و قطر 
افزایش سهمیه دارند و سهمیه 

کشورمان 1+3 می شود.

فیلم جدید 
جنیفر لوپز 
پرفروش شد

در حالی که قســمت دوم 
»آن« از کمپانی برادران وارنر 
همچنان راس باکس آفیس 
آمریــکا را در اختیــار دارد، 
»شــیادان« فیلمی که تازه 
 اکرانش آغاز شــده، جایگاه 
دوم را کسب کرده است. درام 
کمدی - جنایی »شــیادان« 
ساخته لورن اسکافاریا با بازی 
  R  جنیفر لوپز فیلمی با  درجه
درباره گروهی از زنان است که 
همه دارایی شان را در ماجرای 
وال اســتریت در سال 200۸ 
از دســت می دهند و تصمیم 
 می گیرند این پول را هر طور 

که شده پس بگیرند. 

برانکو: هنوز 
برکنار نشده ام!

برانکو ایوانکوویچ، سرمربی 
در  پرســپولیس  پیشــین 
مصاحبه با نشریه عربستانی 
اعالم کرد که هنوز باشــگاه 
االهلی دربــاره برکناری اش 

تماسی نگرفته است.

 

گزارش علیرضا علیفر و اشتباهش در بازی رئال و لوانته دوباره ســر زبان ها افتاد. او در گزارش خود از 
سیدجالل حسینی به عنوان  هافبک لوانته نام برد. گزارشگر این روزهای جنجالی صداوسیما درباره این که 
آیا تا به حال پول خاصی از گزارشگری به  دست آورده، گفت: »من به عنوان سرهنگ بازنشسته شده ام و 
در صداوسیما هم گزارش می کنم، اما تا این لحظه اجاره نشین هستم و حتی خودروی شخصی ندارم و 
از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده می کنم. درک نمی کنم این هجمه و تهمت های شرط بندی چرا 

مطرح می شود و من تا این لحظه پاک زندگی کردم و این وصله ها به من نمی چسبد.«

شایعه جدید 
 درباره علیفر

شرط بسته بود!

عکس نوشت

نخستین تصویر از الدن مستوفی در مجموعه تلویزیونی »خواب زده« 
سیروس مقدم که این روزها مراحل پایانی خود را سپری می کند. 

هواداران تیم نفت مسجدســلیمان در دیدار با استقالل فنس های 
ورزشگاه خانگی خود را از جا کندند تا بهتر بتوانند بازی را تماشا کنند؛ 
آنها روز گذشته از سوی کمیته انضباطی تا اطالع ثانوی محروم شدند.

تصویری از نخستین تجربه بازیگری بهروز پرستویی فرزند پرویز 
پرستویی که با ایفای نقش در کاراکتر جوانی پدر در سریال »هم گناه« 

پشت دوربین رفته است.

وقتی در برنامه تلویزیونی پیرس مورگان یک ویدیو از پدر کریس 
رونالدو پخش شــد که بعد از یورو 2004 از پسرش تعریف می کند، 
ستاره پرتغالی شــگفت زده شــد و بابت فوت ناگهانی پدرش در 

 سال2005 اشک ریخت. 

تیتربازی
 سریالی که قرار بود 26 قسمت باشد

اما در قسمت 19 به پایان رسید

 رکورد جدید مهران مدیری
در دستان هیوال 

شــهروند| هیوالی مهران مدیری این روزها به 
خانه آخر رسیده است، نه این که سریال پرمخاطب 
نباشد و اقبال عمومی نداشته باشد، اما ظاهرا باز هم 
مشــغله های موفق ترین شــومن ایرانی در یک کار 
جدید یا فشــارهای بیرونی او را از ادامه راه منصرف 
کرده است. این سریال حاال با مجموع 30۶ میلیون 
دقیقه تماشا، باالتر از »ممنوعه«، »نهنگ آبی« و فصل 
سوم »شــهرزاد« در رتبه بندی تماشای آنالین قرار 
گرفته اســت. در روزهایی که نخستین قسمت این 
ســریال درحال پخش بود، مهران مدیری با انتشار 
یک ویدیو در فضای مجازی از مخاطبانش خواست 
تا از دانلــود غیرقانونی اثر خــودداری کنند، حتما 
آن را خریداری و تماشــا کنند، چون به اعتقاد او این 
سریال، سریال مهمی بود. خب احتماال این حرف ها 
و توصیه هــای مهــران مدیری هــم در قانع کردن 
طرفدارانش برای خرید این ســریال بی تاثیر نبوده 
اســت. به هرحال مردم همیشه رســم هواداری در 
مقابل شومن محبوبشان را خوب به جا آورده اند، چه 
آن جا که کنســرت  برگزار کرده یا در کار ســاخت و 
پخش سریال بوده است. حاال بعد از »هیوال«، سریال 
»ممنوعه« با میانگین 9.۵ میلیون دقیقه تماشا در هر 
قسمت، فصل سوم »شهرزاد« با میانگین 7.۸ میلیون 
دقیقه تماشا در هر قسمت و »نهنگ آبی« با میانگین 
۶.۸ میلیون دقیقه تماشا در هر قسمت در رتبه های 
دوم تا چهارم پربازدیدترین سریال های شبکه نمایش 
خانگی قرار گرفته اند. البته همان روزهای نخستی 
هم که پخش ســریال از شــبکه نمایش خانگی و 
رســانه های وی.او.دی کلید خورد، قرار بود سریال 
هیوال 2۶ قسمت باشد، اما با وجود تمام استقبالی که 
در رسانه ها از آن شد، این اتفاق نیفتاد و این سریال در 
19 قسمت به پایان رسید. به نظر می رسد، همان طور 
که مشــغله های مهران مدیری به واســطه ساخت 
سریال هیوال به عنوان یکی از دالیل پایان همکاری او با 
دورهمی صداوسیما مطرح شد، حاال هم پای ساخت 
شب نشینی برای شبکه نمایش خانگی در میان باشد. 
البته مهران مدیری این روزها با وجود ســاخت یک 
قسمت از شب نشینی با شکایت صداوسیما هم مواجه 
شده  و فعال ماجرا تا پایان محرم مسکوت مانده است. 
رابطه مهران مدیری با صداوسیما از زمان انتقاداتش 
نسبت به امدادرسانی در سیل امسال و تذکر مدیران 
صداوسیما به برنامه اش چندان جالب نیست و حاال 
شکایت بخش حقوقی صداوسیما هم گمانه زنی ها را 

در این باره تایید می کند. 
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داستان دختر آبی در فوتبال و جامعه ایران هنوز فراموش نشده است. یکشنبه گذشته هواداران داماش 
در ورزشگاه سردار جنگل رشت با شعری که برای او خواندند، حسابی خبرساز شدند و همه در حال تعریف از 
این اقدام بسیار زیبای آنها هستند. بازیکنان استقالل هم با یک لباس مشکی که روی آن یاد و خاطره دختر 
آبی زنده نگه داشته شده بود، به ورزشگاه آمدند و در مراسم پیش از شروع بازی حاضر شدند و عکس تیمی 

خود را ثبت کردند.
اینجا در رشت کسی حوصله ندارد منتظر بماند تا ببیند اجازه می دهند برای دختر آبی روی سکوها شعر 

بخوانند یا نه؛ مثل باران رشت است، لگام گسیخته می بارد.
تیم بانوان آاس رم روز گذشته پیش از اولین بازی خود در این فصل برای گرامیداشت یاد و خاطره سحر 

خدایاری با بازوبندهای آبی به گرم کردن پرداختند. 
  فکرشم نمی کردم که یک روز از تماشای عکس دسته جمعی استقالل این قدر خوشحال بشم!

   به عنوان یک پرسپولیسی  سخت،  بشدت عکس تیمی استقاللی ها با لباسی که یاد و خاطره دختر آبی 
رو زنده کرد، دوست داشتم.

   با افتخار می گم طرفدار داماش و هوادارای آدم حسابیشم. فحش و فحاشی تو جریان بازی ها و مسابقات 
با کری های فوتبالی همیشه بوده و هست. اما چقدر جو فوتبال ایران این چند وقت قشنگ شده؛ حتما لیاقت 

شماها کمتر از لیگ برتر نیست.
   تماشاگران رشتی و داماشی ها دوست داشتنی هستن. تو فینال حذفی پشت تیمشون ایستادن و حاال 

هم برای دختر آبی به این شکل سنگ تموم گذاشتن. دمشون گرم.

انتشار خبر تولید فیلم جدیدی به  تهیه کنندگی محمود رضوی شوخی ها و کنایه های زیادی را در فضای 
مجازی به وجود آورده است.

ماجرا از آن جا آغاز شد که اعالم شد سجاد پهلوان زاده یکی از سازندگان فیلم انتخاباتی حسن روحانی فیلمی 
درباره  حمله به سفارت آمریکا در ابتدای انقالب به  تهیه کنندگی محمود رضوی خواهد ساخت. موضوعی که 
بهانه ای شده برای شوخی ها و کنایه ها. نکته هم این است که سابق بر این »عبدالمطهر محمدخانی«، یکی از 

مدیران خبرگزاری »فارس« با انتشار عکسی به شوخی نوشته بود محمود رضوی راننده اسنپ شده.
  مگه رضوی نرفته بود اسنپ کار کنه؟

  حتما سر راه رسوندن یکی از مسافرا یک سری هم می زنه سر صحنه و گوش کارگردان را می پیچه که 
چرا این قدر خرج می تراشی!

  مگه آقای رضوی تونسته کارش رو تعطیل کنه؟ اون که شغلش رو عوض کرده بود!
  طفلی باید دوشیفته کار کنه: صبح ها برای پرداخت بدهی های ماجرای نیمروز، شبا هم برای این یکی 

فیلم!
  میشه یکی بگه این آقا که مشکل مالی داشت و به طنز از فرط این مشکل مالی اسنپ باکس شده بود، 
فیلم با هزینه های بسیار باالی قبلیشم هنوز اکران نشده، چه شکلی فیلم جدیدش رو اونهم با این موضوع که 

حتما پروداکشن و هزینه بسیار زیادی هم خواهد داشت میسازه؟ 

پست اینستاگرامی پرویز پرستویی، مثل اغلب پست هایش سروصدا بر پا کرده است.
  پرستویی با انتشار تصویر یک مارمولک آویزان از گوش، به  تصاویر و پزهای این روزهای  بازیگران زن 
اعتراض کرد و به شوخی پیشــنهاد داد کمی تنوع بیشتری در ظاهرشان داشته باشند. او که در بخشی از 
پستش نوشته بود که »از ما گفتن و خروار خروار فحش شنیدن، که تو مگه کی هستی، چرا خودت رو نخود 
هر  آش می کنی، تو دولتی هستی و...«؛ باعث عصبانیت خیلی از کاربران شده و شاهد واکنش های تندی به 

این پست هستیم:  
  منظورش کی بود دقیقا؟ چرا خوشش میاد مدام خودشو سر زبونا بندازه؟؟ میخواد یادی ازش بشه؟؟ 

بسه دیگه!
  بعد از مدت ها اظهارنظر درباره موضوعات مختلف که به ایشــون ربطی نداشــت، باالخره رفت سراغ 

موضوعی که به حوزه ایشون مربوطه. خودش یک پیشرفت محسوب میشه.
  البته اونجا که از مریل استریپ به عنوان نماد وقار نام برده رو خیلی پسندیدم. امیدوارم بازیگرای خانم از 

مریل استریپ هم در کار حرفه ای و هم زندگی شخصی الگو بگیرند.
  حاال یعنی چی مثال؟؟؟؟؟؟

#دختر_آبی #داماش #استقالل
#پرویز_پرستویی#نخود_هر_آش

#محمود_رضوی#فیلم_جدید#اسنپ

سه شنبه  26 شهریور 1398 |  سال هفتم |  شماره 1792

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45 / 16

اتمام صفحه آرایی
17 / 45

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر بار تمرین پناه گیری، در 
محل های امن پناه گیری کنید 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نیاز به صرف وقت 

نداشته باشد.
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سریال ماندگار و پرطرفدار »دوستان« )Friends( ماه گذشته 
بیست و پنجمین سالگرد خود را در فستیوال تلویزیونی ترایبکا 
با حضور ســازندگانش »مارتا کافمن« و »دیوید کرین« جشن 
گرفت. کافمن و کرین در مصاحبه هایی کــه انجام دادند، بحث 
ساخت ادامه این ســریال و یا بازسازی آن را منتفی اعالم کردند. 
سی نما نوشت کافمن و کرین دو قسمت از سریال را در فستیوال 
پخش و درباره آنها صحبت کردند. قســمت اول، اپیزود چهارم 
فصل اول ســریال بود زمانی که »فیبی« با بازی »لیسا کودرو« 
موافقت می کند کــه بچه هایش را به دنیا بیاورد و این قســمت 
برای پنهان کردن بارداری واقعی کودرو نوشــته شــد. قســمت 
بعدی، قسمت چهاردهم از فصل پنجم بود زمانی که رابطه پنهان 
»مونیکا« و »چندلر« برمال می شــود. کافمن توضیح داد که این 
رابطه قرار بود تنها یک شــب در لندن باشد اما با دیدن بازخورد 
تماشاگران تصمیم گرفتند آن را تبدیل به یک رابطه واقعی کنند.

کافمن در ادامه درباره دو قسمتی که بیش از همه از ساخت شان 
پشیمان اســت، صحبت کرد. قسمت ســوم فصل سه زمانی که 
فیبی با دوست خواهرش دوســت می شود و قسمت بیست وسه 
فصل دو که فیبی آبله مرغان می گیــرد. او می گوید: » ما خیلی از 
صحنه ها را دوباره نوشتیم تا قسمت سه فصل سه ساخته شود اما 

هنوز مطمئن نیستم که ساخت این قسمت و قسمت آبله مرغان 
تصمیم درســتی بوده باشــد. من هرازچندگاهی این سریال را 
دوباره نگاه می کنم و دیدن برخی صحنه ها که خوب نبودند مانع 

لذت بردنم از بقیه سریال می شود.«

شــهروند| شکســت غیرمنتظره 
تیم ملی والیبال مقابل استرالیا خیلی ها 
را به فکــر فرو برد؛ به ویژه کســانی که 
کسب سهمیه المپیک را برای شاگردان 
کوالکوویچ خیلی راحت می دانستند. 
بلندقامتــان ایرانــی در شــرایطی در 
مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کردند 
که حتی فدراسیون به فکر این بود تیم 
اصلی را در این مسابقات شرکت ندهد، 

چون والیبال ایران را باالتر از آسیا می دانست! به هرحال با توجه به 
صعود هشــت تیم برتر این رقابت ها به مسابقات انتخابی المپیک 
تصمیم بر این شــد معروف و یارانش در این مســابقات نه چندان 

سرنوشت ساز برای والیبال ایران شرکت کنند.
بعد از بردهای قابل پیش بینی برابر ســریالنکا و قطر، ایران برابر 
اســترالیا به مشــکل جدی برخورد کرد. پیروزی در ست اول، با 
واکنش جدی کانگوروها همراه شد که ســه ست متوالی ایران را 
مغلوب کردند. شــاید کمتر کســی فکر می کرد به این زودی ها 
والیبال ایران در خانه خودش مقابل استرالیا یا یک تیم از قاره آسیا 

شکست بخورد. 
این اتفاق رخ داد و حاال حتی جایگاه ایــران در مرحله دوم هم 

به خطر افتــاده و در صورت لغزش برابر 
چین یا هند ممکن است به نیمه نهایی 
هــم صعود نکنیــم. چهــره بازیکنان 
تیم ملی را هم که در بازی استرالیا نگاه 
می کردیــم، بی انگیزگی مــوج می زد. 
شاید هم طبیعی باشد برای تیمی که در 
بین 6 تیم برتر لیــگ ملت ها بوده و در 
انتخابی المپیک با تیم های قدرتمندی 
بازی کرده، بازی در ســطح آسیا خیلی 

انگیزه ای ایجاد نکند. 
به هر حال نکته مهم این جا بود که کوالکوویچ با نقشه های فعلی 
خود خطر جدی را بیخ گوش خودش و تیم ملی احساس می کند 
که شاید ســهمیه المپیک را هم در ژانویه 2020 از دست بدهد. 
آن جا هم هشت تیم برتر آسیا ازجمله همین استرالیا حضور دارند 
و ایران فقط در صورت قهرمانی به المپیک می رســد. نرسیدن به 
المپیک هم قطعا می تواند تبعات ســنگینی بــرای والیبال ایران 

داشته باشد.
پس بهتر است والیبالیست های ایرانی خیلی هم رقبای آسیایی 
خود را از باال به پایین نگاه نکنند و از این شکست در مسیر کسب 

سهمیه المپیک درس بگیرند. 

ناگفته های نویسندگان »فرندز«، به مناسبت بیست وپنج  سالگی این سریال
بله، بعضی قسمت ها زیاد جالب نبود!

از شکست خانگی برابر استرالیا درس گرفتیم؟
النگاه از باال به پایین در والیبال ممنوع!
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