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شــاید از همیــن حــاال خیلــی از عالقه منــدان 
بــه فوتبــال در سراســر کشــور انتظــار رویارویــی 
را  هشــتم  هفتــه  در  پرســپولیس  و  اســتقالل 
می کشند، اما اختالف یک امتیازی سرخابی ها 
در جدول باعث شده تا هفته پیش از دربی هم 
برای هواداران این دو تیم از اهمیت دوچندانی 
برخوردار باشــد. روز دوشنبه هفته هفتم لیگ 
برتر با برگزاری 5 دیدار آغاز می شود و 3 دیدار نیز 

روز سه شنبه انجام خواهد شد.

جــذاب  دوئــل  آبادان-اســتقالل؛  نفــت 
مجیدی و منصوریان

 اســتقالل ســه هفتــه اســت کــه رنــگ بــرد را 
ندیده و هفته گذشته هم به بازیکنان خارجی 
این تیــم اجازه حضــور در میــدان داده نشــد 
تا اســتقالل بــدون دو مهاجــم خارجــی خود 
در میــدان حاضــر شــود. بــا این حــال فرهــاد 
را  هــواداران  دل  می خواهــد  گــر  ا مجیــدی 
به دست بیاورد باید روند نتیجه گیری تیمش 
را تغییــر بدهد زیــرا حواشــی در فوتبــال ایران 
همیشه بوده، هست و خواهد بود. هواداران 
استقاللی امیدوارند تیم محبوب شان در این 
فصــل، قهرمان لیگ شــود و برای رســیدن به 
این مهم بهتر است مجیدی بیش از گذشته 
تمرکــزش روی مــوارد فنــی باشــد. البتــه هنوز 
مشــکل حضور دو بازیکــن خارجی بــرای این 
هفته هم حل نشده است؛ احتمال دارد این 
دو بازیکن خارجی اســتقالل بازهــم در آبادان 
گر بازی تیم شان باشند. استقالل  فقط تماشا
هفته گذشــته مقابل تیــم قلعه نویی متوقف 
شد و این هفته هم باید با یک مربی استقاللی 
دیگر یعنــی علیرضا منصوریــان روبه رو شــود. 
نفــت آبــادان بــه انــدازه گل گهــر نــه پــول دارد 

نــه مهــره  اســمی و در حــال حاضــر فقــط بــا 4 
امتیــاز در رده پانزدهم جدول لیگ ایســتاده 
گــر می خواهــد در  اســت. صنعــت نفــت هــم ا
لیــگ برتــر مانــدگار شــود بایــد تغییر اساســی 
در نتیجه گیــری و رونــد بــازی تیمــش ایجــاد 
گذشــته در ورزشــگاه  کنــد. نفتی هــا هفتــه 
آزادی مقابــل پرســپولیس شکســت خوردند 
و ایــن هفته هــم در خانــه، کار ســختی دارند. 
بخصــوص اینکه برخــالف تصور بازهــم مجوز 
گران در ورزشــگاه ها تــا لحظــه  حضــور تماشــا
نوشتن این گزارش صادر نشده بود و احتماال 
نفت آبادان از داشتن هواداران پرحرارت خود 
در ورزشــگاه محروم خواهد بود و آبی پوشــان 
در برزیــل ایــران در ورزشــگا خالــی بــه میدان 
خواهنــد رفت.  تقابــل مجیــدی و منصوریان 
دیدنــی خواهد بود. اســتقالل بــرای قطع نوار 
تســاوی ها، بــرد می خواهــد و منصوریــان هم 
برای ادامه کارش در لیگ برتر باید از استقالل 
امتیاز بگیرد. این مســابقه قبــل از دربی برگزار 
می شــود نتیجــه اش می توانــد روی شــرایط 
روحــی و روانــی بازیکنــان در آســتانه بــازی بــا 

پرسپولیس تاثیر زیادی داشته باشد.

 پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان؛ یحیی 
دنبال سبقت از استقالل

 سرخپوشــان تهرانی هفته گذشــته دو گل به 
نفــت آبــادان زدنــد امــا داور فقط یکــی از آنهــا را 
محاســبه کــرد! از ســویی دیگر جدل رســانه ای 
گل محمدی، ســرمربی تیم با وزیــر ورزش هم از 
دیگر نکات قابل توجه حواشــی هفته گذشــته 
پرســپولیس  این حــال  بــا  بــود.  پرســپولیس 
آرام آرام خــود را بــه جمــع مدعیــان و رده چهارم 
جدول لیگ رســانده  است. پرســپولیس قبل از 
دربی بایــد تیم ســختکوش اما پرحاشــیه نفت 
مسجدســلیمان را شکســت بدهــد. نفتی ها از 
ابتــدای فصــل مــدام به دلیــل مشــکالت مالی 
گالیه و اعتراض دارنــد. برخی بازیکنان و مربیان 
پرســپولیس هم می گویند شــرایط مالی آنها نیز 
خیلی مناسب نیست و آنها نیز هنوز مدیرعامل 
گردان  خــود را نشــناخته اند. بــه هر حــال شــا
گل محمدی تالش خواهند کرد تا با برد به دربی 
روز شنبه آینده پایتخت با استقالل برسند. نکته 
جالب و مشــترک هر دو تیم این است که هر دو 
باشــگاه بــه رونــد داوری ها علیــه خــود در لیگ 

معترضند.

سپاهان – نساجی؛ طالیی پوشان به فکر 
حفظ صدر

 صدرنشــین مســابقات بــرای حفــظ صــدر 
باید از ســد تیم سختکوش نســاجی عبور کند. 
نســاجی فقط یک بــرد در هفته اول مســابقات 
داشــته و بعــد از آن دیگــر برنــده نشــده اســت. 
برخــی از کارشناســان معتقدنــد کــه ســپاهان 
یکــی از بهترین تیم هــای این فصل مســابقات 
کتیکــی و خوبی را بــه نمایش  اســت و فوتبال تا
می گــذارد. خــط دفــاع و دروازه بان نســاجی روز 
سختی در اصفهان خواهند داشت. یک امتیاز، 
هدف اول نســاجی در اصفهان خواهد بود ولی 
ســپاهان دوســت ندارد بازهــم امتیاز از دســت 
بدهــد و می خواهــد همچنــان در صــدر باقــی 
بماند. هواداران اســتقالل و پرســپولیس و دیگر 
تیم های مدعی امیدوارند نساجی در این بازی 
دســت خالــی از میــدان خارج نشــود. نســاجی 
بــا 7 گل خــورده بــه همــراه فــوالد بدتریــن خط 
دفــاع لیــگ را تا پایان هفته ششــم کســب کرده 
اســت و بســته نگه داشــتن دروازه ســخت ترین 
کار نســاجی در اصفهــان خواهد بود. ســپاهان 
به خوبــی می دانــد حداقــل 4 تیــم مدعــی در 

تعقیب این تیم هستند.
 *دوشــنبه ۸ آذر:  پیــکان – گل گهر ســیرجان 
ســاعت 15/ نفــت آبــادان – اســتقالل ســاعت 
16/ سپاهان – نســاجی مازندران ســاعت 16/ 
مــس رفســنجان – هــوادار تهــران ســاعت 16/ 

پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان ساعت 18
 *سه شــنبه ۹ آذر:  پدیــده مشــهد – فجــر 
ک – ذوب آهن  شیراز ســاعت 15/ آلومینیوم ارا
کتور  اصفهان ســاعت 15/ فوالد خوزستان – ترا

تبریز ساعت 16

شــهروند| رامبــد جــوان یــک بــار دیگــر در فضــای مجازی 
بــا ســیل انتقــادات و اعتراضــات کاربرانــی مواجه شــده کــه از 
گرامی او به شدت خشمگین هستند.  ویدیوی جدید اینستا
این انتقادهای مجازی فزاینده از رامبد جوان به خاطر انتشار 
یک تبلیغ رژیم غذایی بوده که منتقدین آن را »کاسبی با فقر 

مردم« نامیده اند…

رژیم غذایی
رامبــد جــوان با انتشــار یــک ویدیــوی تبلیغاتــی در صفحه 
گرام خود باعث انتقادات فراوانی شده است. مجری  اینســتا
برنامــه »خندوانــه« در ایــن ویدیــو بعــد از صحبــت و گالیــه و 
شــکایت درباره گرانی اجنــاس، می گوید که کســانی که از پس 
خریــد مایحتــاج زندگی شــان برنمی آینــد، بهتــر اســت از این 

فرصت برای گرفتن رژیم های الغری استفاده کنند.
کــه خــود رامبــد جــوان و  کنش برانگیــز   ایــن ویدیــوی وا
هوادارانــش آن را »تبلیغ رژیم الغــری« یا »تبلیغ رژیم گیاهی« 
نامیده انــد، در شــبکه های اجتماعــی انتقادهــای زیــادی را 
از رامبــد جــوان موجب شــده که همین جــوری هم از ســوی 
بعضی از رسانه ها و کاربران فضای مجازی به ساخت و اجرای 

»خندوانه« به شیوه کره  شمالی متهم بود…

آغاز بازی
کنش ها به ویدیوی رامبد جوان توســط یک روزنامه نگار  وا

گرام  کلیــد خورد که با بازنشــر ویدیویــی که در صفحه اینســتا
رامبد جوان منتشر شــده، از او به شــدت انتقاد کرد و نوشت: 
کنش  » اول گفتم انگار  رامبد جوان هم باالخره به یک اتفاق وا
نشون داد. بعد دیدم نه، گویا بناست از فقر و درد مردم کاسبی 
کنه! وای چه قدر همه چی گرون شده! پس بیایید تو کمپین 
کوفت ما شرکت کنید…«  عکس العمل این روزنامه نگار خیلی 

کنش های کاربران دیگر را به دنبال داشت. زود سیل وا
گه واقعا فقر مالــی و فرهنگی در جامعه   کاربری نوشــت: »ا
وجود نداشت، کدوم آدم عاقلی پای این برنامه های بنجل 
می نشست؟«  کاربر دیگری هم نوشت: »تبلیغ رژیم غذایی 
آن هــم جایــی کــه بخــش قابــل توجهــی از مــردم به خاطــر 
افزایــش سرســام آور قیمــت با ســوء تغذیه مواجه انــد، جای 
کــی از کاهــش 50 درصــدی مصــرف  تاســف داره. آمارهــا حا
لبنیــات و گوشــت قرمز هســت. اون وقت ایشــان پیشــنهاد 

می کنن رژیم بگیریم!«
 کاربــران دیگــر هم نظرات دیگــری داشــتند. از جمله اینکه 
ک شــده، اما نه با این  »درست اســت همه چیز گران و ترســنا
نشاط. غم و اندوه گرسنگی و گرانی بسیار طاقت فرساتر از این 
سرزندگی شماست.«  یا: »ســوالتان این است که چه کنیم تا 
هزینه های مان کنترل شــود؟ راهکارهای زیادی وجود ندارد 
جز کم کــردن خریِد کاالهای اساســی…«  و این یکی: »البته با 
هر معیاری شــما مودب تر از آن همکارتان هستید که ماها رو 

آدم های بی دست وپا نامیده بود!«

شــهروند| با تمام حواشــی و جنجال هایی کــه از آغاز ســاخت فیلم 
»حکــم تجدیدنظر« تا همیــن روزهای اخیــر همراه با این فیلــم بوده، 
گرام  اولیــن فیلم محمدامیــن کریم پــور اینفلوئنســر جنجالی اینســتا
موفق به جلب نظر و توجه مخاطبان نشده و یک شکست مطلق نام 

گرفته است…
   »حکــم تجدیدنظر« در مــدت نزدیک به دو هفته ای کــه روی پرده 
بــوده، کمتــر از دویســت میلیون تومــان فروختــه و بــا ادامه ایــن روند 
فروش این فیلم حتی بعید است به پانصد میلیون تومان برسد که به 
این معناست که حتی نتوانسته خرج تبلیغات خودش را هم درآورد. 
این در حالی اســت که »حکــم تجدیدنظــر« از اولین روز انتشــار اخبار 
تولیدش جنجالی )و توی چشــم( بوده. چه آن زمان کــه صدور پروانه 
ســاخت فیلم به نــام محمدامیــن کریم پور باعــث حاشــیه و جنجال 
شــد، چه زمانی که بــرای توجیه صــدور مجوز بــه نام این فیلمســاز به 
کران خصوصی این فیلم که  سابقه فیلمسازی او اشاره کردند، چه در ا
هجوم طرفــداران خوانندگانی که در این فیلم حضــور دارند، چند نفر 
را به بیمارســتان کشــاند و چه حاال که فیلم به رغم حضــور چهره های 
مشهوری مانند همایون ارشادی، ژاله صامتی، شاهرخ فروتنیان، زیبا 
کرمعلی، خود محمدامین کریم پور و البته آرش و مســیح عدل پرور که 
یکی از محبوب ترین گروه های موسیقی پاپ ایران را ساخته اند، نه به 

کنش های مثبتی دریافت کرده است. فروش مناسبی رسیده و نه وا
 محمدامیــن کریم پــور 27 ســاله کــه در ســال های اخیــر بــا انتشــار 

گرام چهار میلیون و 700 هزار دنبال کننده  ویدیوهای کمدی در اینستا
به دســت آورده؛ به نظر می رســد که در دنیای سینما فاصله بعیدی تا 
موفقیــت دارد. او که چــه به عنوان بازیگر در فیلم کمدی »ســرکوفت« 
و چه به عنــوان کارگــردان »حکــم تجدیدنظر« جز شکســت، حاصلی 
از ســینما نبــرده؛ به رغــم اینکــه طبق برخــی گزارش هــا، درآمــدی یک 
گران سینما را  میلیاردی از فضای مجازی دارد، اما ظاهرا ذائقه تماشا
نمی شناســد و با وجود حضور این همه چهره های مشــهور )از جمله 
کران نصیبش  آرش و مســیح( جز شکســت مطلق عایدی دیگری در ا
گرامی که ســرمایه گذار  نشــده اســت. اتفاقی که برای این شــاخ اینستا
اصلــی فیلــم نیــز بــوده، آینــده ای غبارآلــود را در دنیــای ســینما نویــد 

می دهد…

شــهروند| رامین پرچمی که در روزهای اخیر در نمایشــنامه خوانی 
»چه کســی از ویرجینیا وولف می ترسد؟« حضور داشــته؛ می گوید که 
بعد از تجربــه حبس و زنــدان به دنبال یــک زندگی آرام و تثبیت شــده 
اســت. این بازیگر که در طول عمر 48 ســاله اش دو مرتبه طعم زندان 
را چشــیده، می گویــد کــه قصــد مانــدن در ایــران و کار کــردن را دارد و 

می خواهد در سن 48 سالگی یک بار دیگر از صفر شروع کند.
 رامیــن پرچمی که بــا حضور در ســریال خاطره ســاز »در پنــاه تو« به 
شــهرت رســید؛ به خبرآنالین می گوید که دوســتانش به خاطر سابقه 
زنــدان او فکــر می کننــد مشــکل سیاســی دارد و از نزدیک شــدن به او 
می ترســند. او که یــک بار در زمــان انتخابــات ریاســت جمهوری 88 و 
یــک بار دیگر نیــز به دلیل مشــکالت مالی به زنــدان افتــاده، می گوید: 

»بــدون آنکــه حضــور مــن در ســینما، تئاتــر و شــبکه نمایش خانگــی 
ممنوع باشــد، دوستان می ترسند مشکل سیاســی داشته باشم. من 
از هیچ کــس انتظار ندارم که پیشــنهاد کاری به من بدهــد اما حداقل 
فکر نکنند حضورم برایشان دردسرساز می شــود و لولوخورخوره ام! از 
زندانــی شــدنم در ســال 88 حداقل 10 ســال می گــذرد و در این مدت 
 ، گر قرار بود دردسرســاز شــوم، به خارج از کشــور بروم یا هر چیز دیگر ا
مسلما می توانستم انجامش دهم و حتی چندین دعوت نامه رسمی 
بــرای کار در شــبکه های ماهــواره ای هــم در دســت دارم، امــا نرفتم و 
گر در  نخواهــم رفــت، چــون ایــران را دوســت دارم، امــا شــما بگوییــد ا
مملکت خــودم به من اجازه انجــام کاری را که بلــدم ندهند، چه باید 

بکنم؟!«

جدال سرخابی ها با جنوبی ها در پیش دربی
استقالل و پرسپولیس می خواهند با بهترین شرایط و کسب پیروزی، خودشان را برای دربی پایتخت آماده کنند

دسته گل جدید آقای جوان!
بعد از بهاره رهنما نوبت به رامبد جوان رسید تا با صحبت درباره فقر اقتصادی مردم به کاسبی با فقر متهم شود

گرمی! شکست مطلق فیلم آقای شاخ اینستا

فکر نکنید لولوخورخوره ام!
گالیه های بازیگری که 2 بار زندان را تجربه کرده است

 کمیسیون ورزشکاران
 کمیسیون پرحاشیه ورزش ایران!

از بیانیه تند فدراســیون کشتی تا تحریم نشست کمیسیون توسط 
حســن یزدانــی و محمدرضــا گرایــی و البتــه جــدال لفظــی ســاعی و 
سلیمی؛ همه وهمه باعث شده کمیسیون ورزشــکاران را کمیسیون 

پرحاشیه بنامیم.
 نخستین نشست کمیســیون ورزشــکاران کمیته ملی المپیک روز 
یکشــنبه با حضور رئیس کمیتــه ملی المپیــک و 17 تن از ورزشــکاران 
عضو این کمیســیون برگزار شد. ســجاد گنج زاده، ذبیح اهلل پورشیب، 
احسان حدادی، بهداد سلیمی، امین بوداغی، شهربانو  منصوریان، 
مجتبی عابدینی، هادی ساعی، زهرا نعمتی، فرزانه فصیحی، حمیده 
عباسعلی، مصطفی نودهی، نجمه خدمتی، حسین ساوه شمشکی، 
محمد بیداریان، محمد باقری معتمد و ثریــا آقایی 17 عضو حاضر در 
این نشســت بودند و حســن یزدانــی و محمدرضا گرایــی هم به دلیل 
اعتراض فدراسیون کشــتی به نبودن هیچ یک از قهرمانان این رشته 
در میان نفــرات انتصابــی بــوده؛ در حالی کــه گفته می شــود صالحی 
امیری به رئیس فدراســیون کشــتی وعده داده بود حمید سوریان در 

کمیسیون عضو شود، ندا شهسواری هم دیگر غایب جلسه بود.
 در جریان این نشســت تنش هایی بین ورزشــکاران وجود داشــت. 
بهداد سلیمی در بخشی از صحبت های خود نسبت به هادی ساعی 
و کمیســیون دوره قبلی انتقاد کرد. در ادامه هم ســاعی در پاسخ به او 
گفت: »ما در کمیسیون قبلی چهار جلسه برگزار کردیم که شما در یک 
گر بیشــتر حضور پیدا می کردید، این اتفاقات  جلسه شــرکت کردید. ا
نمی افتاد.«  و البته در ادامه هم احسان حدادی به شکل کنایه آمیزی 
به بهداد ســلیمی حضورش در هیأت اجرایی کمیتــه ملی المپیک را 
تبریک گفــت؛ در حالی که ایــن موضوع هنــوز به صورت رســمی اعالم 

نشده است.
 بعــد از بحث وبررســی های صورت گرفتــه، رأی گیــری بــرای انتخاب 
رئیــس و نایــب رئیس کمیســیون صــورت گرفــت. در بخش ریاســت، 
سجاد گنج زاده و در بخش نایب رئیسی، شهربانو منصوریان و نجمه 

خدمتی کاندیدا شدند.
 در نهایت سجاد گنج زاده با 11 رأی در برابر احسان حدادی با 5 رأی 
پیروز شــد و ریاســت کمیســیون را در دســت گرفت. همچنین نجمه 
خدمتی با 12 رأی در برابر شهربانو منصوریان با 4 رأی پیروز شد و نایب 

رئیسی کمیسیون را در اختیار گرفت.
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