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صالحی: 
جانشین تاج 
نمی شوم

صالحی امیــری،  رضــا 
رئیس کمیته ملی المپیک، 
درباره شــایعه حضورش در 
رأس فدراســیون فوتبــال 
گفت: »من قطعــا در هیچ 
فدراســیونی نخواهم بود و 
تالشم این است که از جامعه 
بزرگ ورزش حمایت کنم.«

گل محمدی از 
قهر برگشت

یحیــی گل محمدی بعد 
از آن که به دلیل مشــکالت 
مالی قهر کــرد و حاضر به 
حضــور در بازی دوســتانه 
تیمش نشــد، دیــروز به 
تمرینات پدیده برگشت و 

کارش را از سر گرفت.

کامبیز دیرباز با 
نقشی دوگانه 

در »آقازاده«
کامبیز دیرباز جدیدترین 
بازیگری است که به سریال 
نمایــش خانگی  شــبکه 
»آقازاده« به تهیه کنندگی 
حامــد عنقــا و کارگردانی 
پیوســته  توفیقی  بهرنگ 
اســت. در هفته های قبل 
مهدی سلطانی، امین تارخ، 
امیــن حیایی و جمشــید 
 هاشم پور به عنوان بازیگران 
اصلی ســریال »آقــازاده« 

معرفی شدند. 

نمایش 
فیلم های

  رضا موتوری
 سوته دالن و...  

فیلم های  از  مجموعه ای 
علی عباســی، تهیه کننده  
قدیمی موج نوی سینمای 
ایــران، توســط قصیــده 
گلمکانی برنامه ریزی شده و 
در »فرش فیلم« به نمایش 

در خواهند آمد.

 

فرهاد مجیدی بر سر حضور دستیار اســپانیایی اش در تیم ملی امید اختالفاتی با فدراسیون فوتبال 
داشت و حتی این اختالفات نزدیک بود باعث استعفایش شود. با این حال صالحی امیری، رئیس کمیته 
ملی المپیک در این خصوص گفته است:  »شایعه استعفای مجیدی درست نیست. او منتخب فدراسیون 
فوتبال و کادر فنی است و آن چیزی که رسالت ما است حمایت  از سرمربی انتخاب شده است. انتظار ما 
این است که تیم از شرایط 44 سال گذشته خود خارج شود و به 2020 راه پیدا کند. فرهاد مجیدی یک 
دستیار خارجی را پیشنهاد کرد، ما هم مشــکلی نداریم و او اضافه می شود. ما در انتخاب مربی دخالت 

مستقیم نداریم، تالش مان این است که آنها موفق باشند.«

استعفای 
فرهاد 

مجیدی 
صحت دارد؟

عکس نوشت

گادوین منشا و آیاندا پاتوسی دو بازیکن سابق استقالل که به تیم های عجمان و 
بن یاس امارات ملحق شده اند، در امارات همدیگر را مالقات کردند. آنها در تهران هم 

معموال با هم وقت می گذراندند.

روز گذشته عکسی از  سال 1360 منتشر شد که علی پروین در بحبوحه جنگ 
برای روشن نگه داشــتن تنور فوتبال ایران به نقاط مختلف کشور سفر کرد و این 

عکس در بهشهر از سلطان به ثبت رسیده است. 

تصویری از تازه ترین ســریال 
شــبکه نمایش خانگی بــا نام 
»کرگدن« منتشر شــده است. 
کیارش اسدی زاده  کارگردان این 
سریال است و سارا بهرامی،  ستاره 
پسیانی، مصطفی زمانی و ... در آن 

به ایفای نقش می پردازند. 

گروه عوامل فیلم سینمایی »زنبور کارگر« به کارگردانی افشین صادقی با انتشار 
عکسی از ســعید آقاخانی در  این فیلم از پایان بازی او خبر دادند.  حمید فرخ نژاد، 
شبنم مقدمی، سعید آقاخانی، حســین مهری، علیرضا آرا،  مارال فرجاد، مجید 
نوروزی، داریوش ســلیمی، علی اولیایی و پگاه آهنگرانی گروه بازیگران این درام 

اجتماعی را  تشکیل می دهند .

تیتربازی
فیلم های تلخ و سیاه چگونه پرفروش می شوند؟

جواهری به نام نوید محمدزاده

شهروند| در تمام این چند ســالی که از ورود و 
تثبیت نوید محمدزاده در سینمای ایران می گذرد، 
همواره به این موضوع درباره اش  اشــاره شــده که 
او از معدود بازیگرانی اســت که بــدون این که در 
کارنامه اش فیلم کمــدی یا حتی فیلم به اصطالح 
بفروش داشته باشد،  تبدیل به یکی از پرفروش ترین 
بازیگران سینمای ایران شده. بازیگری که بی تردید 
یکی از انگشت شمار بازیگرانی است که  حضورش 
در هر پروژه ای تضمینی است برای فروش آن اثر- 
و حتی تضمین شــده تر از بازیگرانی چون گلزار و 
عطاران )که در  کارنامه شان در سال های اخیر فیلم 
شکســت خورده هم دارند، اما نوید نه!(؛ که از نظر 
هنری- سینمایی نیز جایگاه باالیی دارد،  تاحدی که 
بزرگی چون عبداهلل اسکندری او را »پس از بهروز 

وثوقی، توانمندترین بازیگر ایران« توصیف می کند! 
دیروز یکی از خبرگزاری های رســمی کشــور 
نوید محمــدزاده را مرد ۸۰ میلیاردی ســینمای 
ایران خواند که اگر با دقت بیشــتری جمع  بزنیم، 
به رقم 87 میلیارد تومان می رســیم. رقمی که اگر 
این موضوع را مدنظر قرار دهیم که شــامل دوران 
تثبیت نشــده کارنامه اش  نیز بــوده، می توان نگاه 
دقیق تری به نفوذ و محبوبیتش در سال های اخیر 

داشت. 
نوید محمدزاده در کارنامه اش 14 فیلم سینمایی 
دارد و این 80 میلیارد تومــان مجموع فروش این 
14 فیلم اســت. فیلم هایی که نویــد در  آنها هنوز 
نوید محمدزاده نشــده بود. آثاری مانند آن دو، در 
میان ابرها، ناهید، ســیزده، خشم و هیاهو و حتی 
عصبانی نیستم و  النتوری که در مجموع 11 میلیارد 

فروخته اند.  
نوید سوپراســتار در 6فیلم اخیــرش کارنامه 
شــگفت انگیزی را به نمایش می گــذارد. یعنی از 
ابد و یک روز به این ســو: بدون  تاریــخ بدون امضا، 
خفه گی، مغزهای کوچک زنگ زده، سرخ پوست و 
متری شیش ونیم. 6فیلمی که هیچ کدام معیارهای 
مرسوم  فیلم های پرفروش را ندارند. فیلم های اغلب 
اجتماعی تلخ و سیاه و افسرده کننده. اما این آثار در 
مجموع 77 میلیارد تومان  فروخته اند تا معلوم شود 
نوید جدید در هر فیلمش حداقل 12 میلیارد فروش 
دارد و به گویشی بهتر برای سینمای اجتماعی ایران 

چه  جواهری است.  
امســال هم نوید دو فیلم سرخ پوســت و متری 
شیش ونیم را روی پرده داشــته. اولی 13 میلیارد 
فروخته و دومی حدود 29 میلیارد؛ تا  تنها در سال 
جاری فیلم های نوید 42 میلیارد تومان آورده داشته 
باشند. این همه درحالی است که در سینمای ایران 
تاکنون موفقیــت  اقتصادی و فــروش مترادف با 
کمدی قلمداد می شده است. درواقع نوید با همین 6 
فیلم خود را در پانتئون بازیگرانی که به تنهایی  توان 
موفق کردن فیلمی را دارند، در جایگاه قابل احترامی 
نشانده است. آن هم با فیلم های اجتماعی که در این 

آب وخاک از همه سو با  فشار و دشواری مواجهند.

ره
چه

دیروز 22 مردادماه )13 آگوست( روز جهانی چپ دست ها بود. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از 
چپ دست ها در سراسر جهان این روز را در فضای مجازی جشن بگیرند و به تمجید از خصوصیات خود 
بپردازند. در ایران نیز این مســأله بازتاب زیادی در توییتر و اینستاگرام داشت و تعداد زیادی از کاربران 
به انتشــار متن ها، گیف ها، عکس ها و ویدیوهای جذاب در این خصوص پرداختند. در ادامه برخی از 

توییت های جذاب درباره چپ دست ها را مشاهده می کنید:  
-روز جهانی چپ دست ها رو باید به دست خدا آقای مارادونا تبریک بگیم.

- میگه چپ دست بودن افتخار نداره چون براش تالش نکردی! آره خب واسه چپ دست بودن تالش 
نکردیم، ولی واسه زندگی تو دنیای راست دست ها خیلی زحمت کشیدیم خداییش.

- آکنده ز ُگل جهاِن »چپ دست«/ از عشق ُپر است جاِن چپ دست
- چپ دست ها اقلیتی باهوش و انعطاف پذیر در جهان هستند.

- ایران به عنوان چهارمین کشور جهان پس از آلمان، انگلیس و آمریکا دارای »انجمن چپ دست ها« 
است. شیره ایران.

- چپ دستی فقط اونجایی معنا پیدا می کنه که پرویز برومند با مشت خوابوند تو صورت پایان رافت!
- اگر شما پنج وسیله ماشین حساب، موبایل، قاشق، قیچی و خودکار را با دست چپ استفاده می کنید، 

روز جهانی تان را تبریک می گم.
-آیا می دونســتید که چارلی چاپلین، مارادونا، نیچه، افالطون، ارسطو، شکسپیر، پیکاسو، نیوتن، 

انیشتین، گاندی، اوباما، آنجلینا جولی، آمیتاب باچان و بیل گیتس همه چپ دست بودند؟
-روز چپ دست رو باید به علی علیزاده به صورت جدی تبریک بگیم که قدرت این دستشو نشون داد!

پست تازه  رامبد جوان در اینستاگرام که خطاب به 9 میلیون دنبال کننده اش منتشر شده و در آن  از آنها 
تشکر کرده بود، با واکنش های پرتعداد کاربران مواجه شد.

رامبد جوان با انتشار تصویری در کنار حوض یک ساختمان قدیمی نوشته بود: »ممنون که کنارمین. 
دم همه 9 میلیون نفرتون گرم، چه اونها که مهربونن، چه اونها که نامهربونن. چه اونها که مؤدبن، چه اونها 
که بی ادبن. چه اونهایی که مراقب قضاوتشون هستن و چه اونهایی که ندونسته عین آب خوردن می بُرن 
و می دوزن و بی حساب و کتاب قضاوت می کنن... خالصه بهتون می گم که همتون رو دوست دارم، چون 

این جوری به خودم یاد دادم.« این متن با واکنش های کاربران مواجه شد.
»چه اونها که حرف میزنن و عمل نمی کنن، چه اونها که دورو هستن و ادعای روراستی دارن.«

»چه اونایی که باحالند، چه اونایی که مردم رو باحال فرض کردند!«
»البد فکر کرده افرادی که فالوورش هستند حتما طرفدارش هم هستند.«

»تو کز محنت دیگران بی غمی، مراقب باش دیابت نگیری!«
»ماشاءاهلل به 9 میلیون فالوور! وضع مملکت و مردم بی سوادش در همین موضوع مستتر هست.«

»در ایران 9  میلیون نفر فالوور رامبد جوان هستند و ما یک امید واهی داریم که با این وضع فاجعه بار 
فرهنگی چیزی در این مملکت درست بشه. «

»ایران جزو معدود کشورهایی است که کام آدم های بی سواد همیشه شیرین است.«

#  رامبد_جوان#  دمتون_گرم
# روز_چپ_دست 
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واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گیری را تمرین کنید.
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شهروند| تا همیــن چند وقت پیش 
سینما رفتن برای نابینایان کار دشواری 
بود. کاری که باید حداقــل یک نفر در 
کنارشــان به سالن  ســینما می رفت تا 
صحنه های بدون دیالــوگ فیلمو البته 
شــرح صحنه هــای فیلم را برایشــان 
توصیف کنــد. اما به نظر می رســد این 
معضل  برای این قشر درحال از بین رفتن 

است. 
ماجرا از آن جا آغاز شد که گالره عباسی و حبیب رضایی در سالن 
چهارسو فیلم سرخپوســت را برای نابینایان به نمایش درآوردند. 
 این گروه که با نام سوینا )ســینما ویژه نابینایان( با مدیریت گالره 
عباسی فعالیت می کنند، فیلم سرخپوست را توضیح گویی کردند. 
این  فعالیت اما منحصر به سرخپوست نماند و بعدتر، نیما رئیسی 
هم »آشغال های دوست داشتنی« را در چهارسو توضیح گویی کرد 
و  گفته می شود که این اقدام در ماه های آینده هم در مورد فیلم های 
اکران روز ســینماهای ایران ادامه خواهد یافت. اقدامی که نشان 
 می دهد تالش برای بهتر کردن زندگی مردم، از هر گروه و قشری، 
مرز ندارد و هر کسی و بخصوص هر ســلبریتی ای می تواند  گامی 

در این طریق بردارد، البته اگر دردشناس 
باشــد و بدون گیر افتادن در وادی شعار 

خواهان بهبود زندگی مردمانش باشد. 
  حاال شــهاب حســینی هم بــا این 
حرکت اعالم همبستگی کرده و به قول 
خبرگزاری هــا بــا پیامــی هیجان زده 
همراهی خود را با این پروژه  اعالم رسمی 
کرده است. شــهاب حسینی همزمان با 
سومین گردهمایی و آغاز به کار سایت 
سوینا با ارسال یک پیام تصویری، با  ابراز خشنودی از اکران فیلم های 
روز سینمای ایران برای نابینایان آرزو کرده تا فیلم هایی در شأن این 
قشر از جامعه در سالن ها به  نمایش دربیاید تا بتواند اوقات خوشی 
را برایشان رقم بزند: »این قدر از شنیدن این خبر خوشحال شدم که 
دلم طاقت نیاورد.  می خواستم حتی با گرفتن یک سلفی از خودم 
هم که شده به سهم خودم خوشــامدگوی حضور جامعه محترم 
نابینایان کشورمان در  ســالن های سینما برای نمایش فیلم باشم. 
این خیلی خبر خوبی اســت، امیدوارم فیلم هایی که در سالن ها به 
شما ارایه می شود در شأن  حضور گل شما باشد و بتواند اوقات خیلی 

خوبی را برایتان رقم بزند و در زندگی تان موثر واقع شود.«

شهروند| از اول هم مشخص بود ذوب 
آهن شــانس کمتری نســبت به حریف 
عربستانی خود در مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا دارد. با این که علیرضا 
منصوریــان و تیمــش در دور گروهی با 
عملکردی تحسین  برانگیز صدرنشین شده 
بودند، اما به تیمی برخورد کرده بودند که از 
بازیکنان خارجی باکیفیتی برخوردار بود و 
به راحتی نمی شد جلوی تکنیک ناب آنها 

را گرفت. بعد از شکست 2 بر یک در بازی خارج از خانه، هواداران ایرانی 
خیلی امیدوار بودند تا تنها نماینده ایرانی باقی مانده در لیگ قهرمانان 
آسیا بتواند در بازی برگشت با برد یک بر صفر مجوز حضور در جمع 8 
تیم برتر آسیا را کســب کند، اما تغییرات عجیب و گسترده در ترکیب 
ذوب آهن همه را شوکه کرد. 6 بازیکنی که در بازی رفت مقابل االتحاد 
در ابوظبی به میدان رفته بودند، در بازی برگشت در دوحه روی نیمکت 
نشستند و همین باعث شد تا بیش از نیمی از ترکیب ذوب آهن تغییر 
کند. از همان دقایق ابتدایی ناهماهنگی در بین بازیکنان ایرانی به ویژه در 
خط دفاع ذوب آهن به چشم می خورد. باقر صادقی، دروازه بان ذوب آهن 
45 دقیقه برابر حمالت پردامنــه حریف به ویژه ضربات رومارینیو دوام 

آورد، اما در وقت های تلف شــده نیمه اول 
مقاومتش شکست. منصوریان که چیزی 
برای از دست دادن نداشــت، در نیمه دوم 
تیمش را با سیســتم هجومی تر به میدان 
فرســتاد و برنامــه اصلی اش اســتفاده از 
ضربات ایستگاهی بود. با اشتباه دفاع حریف 
ذوب آهن به گل تســاوی رسید تا امیدها 
برای بازگشــت زنده شود، اما ضدحمالت 
فوق العــاده االتحاد اول از همه با اشــتباه 
دروازه بان ذوب آهن همراه بود و در ادامه هم 2 گل دیگر به همراه داشت 
تا نماینده ایران با دریافت 4 گل تمام امیدهای خود را از دســت بدهد. 
با این که در ادامه ذوبی ها 2 گل دیگــر هم وارد دروازه حریف کردند، اما 
خودشان هم می دانستند امید به یک کامبک رویایی نیست. ذوب آهن 
4-3 در این بازی و 6-4 در مجموع شکست خورد. با تصمیمات عجیب 
منصوریان و رفتارهای عجیب تر او در حین بازی، خیلی ها به یاد بازی 2  
سال قبل استقالل و العین افتادند که با شکست تاریخی تیم منصوریان 
با نتیجه 6-1 همراه بود. این بار هم منصوریان 6 تایی شد، البته در 2 بازی 
رفت و برگشــت؛ اما به  هر حال ایرانی ها از این پس فقط باید تماشاگر 

مراحل نهایی لیگ قهرمانان آسیا باشند.  

شهاب جمع ستارگان را جور کرد! 
 همراهی جناب ستاره  با پروژه اکران ویژه نابینایان در سینما  

تکرار اشتباهات آسیایی بعد از 2 سال
العلی منصور دوباره از همان سوراخ گزیده شد!
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