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پوالد کیمیایی به 
هوای سیل زدگان 

خواننده شد
پــوالد کیمیایی کــه پس از 
فیلم  جشنواره  سی وهفتمین 
فجر به قصد مهاجرت به خارج 
از کشــور با ســینمای ایران 
خداحافظی کرد و به فاصله یک 
روز از تصمیمش پشیمان شد، 
حاال ضمن تالش برای ساخت 
دومین فیلم سینمایی اش قصد 
برگزاری کنسرت در تیر ماه را 
هم دارد و گفته که عواید آن به 

سیل زدگان خواهد رسید.

بازگشت آقافیروز 
به لیگ برتر

پس از این که مدیران تیم نفت 
مسجدســلیمان نتوانستند با 
علیرضا مرزبان تا انتهای لیگ 
ادامه دهند، مذاکرات خود را با 
فیروز کریمی آغاز کردند و با او 
به توافق نهایی دست یافتند تا 
این مربی هدایت نفت را برعهده 

بگیرد.

درگذشت ستاره 
اینگمار برگمان 

بیبی آندرسون بازیگر سوئدی 
که بیش از هــر چیز برای بازی 
در فیلم های کالسیک اینگمار 
هموطنش  کارگردان  برگمان 
شهرت داشت، روز یکشنبه در 
هشتادوسه سالگی درگذشت. 
او بیشــتر از همه چیز با بازی 
در سه شــاهکار برگمان یعنی 
»ُمهر هفتم«، »توت فرنگی های 
وحشی« و »پرســونا« شهرت 

پیدا کرده بود.

100 هزار دالر در 
استقالل ُگم شد!

مدیرعامل  رحیمــی،  محمد 
باشــگاه اســتقالل خوزستان 
گفت:   »اینطور که من شنیدم، 
مثل این که حق رشــد یونس 
دلفی را هم در همان 100 هزار 
دالر حق ترانسفر گنجاندند.« 
ایــن اظهارنظــر بــه معنای 
گم شدن 100 هزار دالر در زمان 

مدیریت قبلی باشگاه است.

 

محسن فروزان چند روز پر از استرس و فشار را پشت سر گذاشته است؛ او بعد از گل هایی که از سپیدرود 
رشت دریافت کرد، با اتهام شرط بندی مواجه شد و اخراجش از تراکتورسازی نیز به این مسأله دامن زد. 
از این رو زنوزی مالک باشگاه تراکتورسازی هم با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال خواهان پیگیری این 
موضوع شد و به همین دلیل فروزان روز گذشته به کمیته اخالق رفت. دروازه بان باتجربه فوتبال ایران که 
فعال از تراکتور اخراج شده، روز گذشته در کمیته اخالق توضیحات خود را ارایه داد و جالب این که درباره 
او شنیده می شود می خواهد اعاده حیثیت و از زنوزی مالک تراکتورسازی به خاطر صحبت هایش شکایت 

کند. باید دید واکنش کمیته اخالق به این اتفاق چیست.

فروزان مدعی 
شد؛ احتمال 

شکایت از مالک 
تراکتور

عکس نوشت

عماد طالب زاده در اینستاگرام با انتشار این عکس از پدر شدن خود خبر 
داد و نوشت: »ســام دخترم، خوش اومدی، امیدوارم بتونم پدر خوبی 
باشم برات، امیدوارم کاری کنم که دنیا جای خوبی باشه برات ... خانواده 
من چهار نفری شد ... امروز دوباره خدا بهم گفت که خوشبخت ترینم که 

عزیزام بیشتر شدن ... خانم ها، آقایان! شایلی طالب زاده، دختر عماد.« 

شادی گل محمد صاح بعد از گلزنی مقابل چلسی سوژه فضای مجازی 
شده اســت؛ او دراین باره گفته: »من یوگا کار می کنم و در آن لحظه این 

حرکت به ذهنم آمد.«

ساموئل اتوئو، ستاره سابق تیم ملی کامرون و باشگاه های مطرح اروپا با 
انتخاب شدن به عنوان سفیر جدید جام جهانی 2022 در دوحه قطر از 

دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد.

تیتربازی
هدیه تهرانی کمک میلیاردی به سیل زدگان را 

رد کرد

حرف های یک سلبریتی تمام عیار با 
شایعه سازان

شــهروند| هدیه تهرانی از همــان روزهای 
نخستی که ســیل اســتان گلســتان را در بر 
گرفت، همــکاری با هالل احمر بــرای کمک به 
آسیب دیدگان را شروع کرد و چون به قول خودش 
هنگام سیل در استان گلســتان بود، بنابراین تا 
همین اواخر در همان جا مانده است. خیلی کم 
پیش می آید او به حرف و حدیث ها و حاشــیه ها 
پاســخ دهد اما این بار ماجرا فرق می کند. چند 
روزی است که در شبکه های مجازی- همان ها 
که همیشه شیطنت می کنند، شایعه می سازند 
تا فالوور، الیک و کامنت جمع کنند- خبرسازی 
کرده اند که این ســتاره ســینمای ایران مبلغ 
یک میلیارد تومان به ســیل زدگان کمک کرده 
است؛ خبرســازی که از نظر هدیه تهرانی شایعه 
است. او دیروز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
»لطفا شایعه نسازید! آرزو داشتم توانی داشتم که 
نه برای ســیل و مردم سیل زده، بلکه برای آبادی 
کل ایران تالش و هزینه می کردم! اما همان طور که 
بارها گفته شد، بنده به دلیل این که سیالب ابتدا 
در گلستان آمد، در گلستان بودم و همچنان هم 
هستم. همان طور که هر بار ضمن ابراز همدردی 
و همدلی با مردم لرستان و خوزستان در پست ها 
و الیوها تکرار و اعالم کردم که نبودن ما در تمام 
شهرهای حادثه دیده دلیل بر بی اهمیتی نیست 
و همچنان که در گلســتان هستیم، با گروه های 
دیگری برای جمع آوری اقالم مورد نیاز و ارسال به 
لرستان و خوزستان در حد توان و امکان در ارتباط 
و پیگیر هستیم. به نظرم حتی اگر توان و امکانات 
مسئوالن مملکت را داشتیم، باز هم متمرکزبودن 
در یکجا و کار را تا حد امکان به نتیجه رساندن و 
نیمه کاره رهانکردن، بهتر از موقت از یک منطقه 
به منطقه دیگر رفتن است. الزم است این موضوع 
را تأکید کنم که من هم یک شهروندم مثل شما 
و مثل هر آدم دیگری که در حد توان کنار مردم 
هست و هرگز هم چنین مبالغی را نداشته ام که 
بتوانم در این حد هزینه کنم؛ لطفا ذهن مردم را 
منحرف نکنید؛ قضاوت ننمایید؛ شایعه نسازید و 

به جای انگشت اشاره بودن، در کنار هم باشیم.«
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علی دایی که یکی از بزرگان فوتبال ایران بوده و ســابقه ســرمربیگری و کاپیتانی پرسپولیس را در 
کارنامه داشــته، این روزها زبانزد هواداران این تیم محبوب نیســت. درچنین شرایطی حسابش را 
بکنید که محمد دایی بــرادر او در تازه ترین مصاحبه اش صحبت هایی را انجام داده که اصال به مذاق 
هواداران پرسپولیس خوش نیامده است. محمد دایی گفته: »این پرسپولیس را با 100 میلیارد تومان 
و کشاندن بازیکنان به سمت خودشان دست یک الف بچه هم بدهید، آن را قهرمان می کند.« به شما 
حتما پیشنهاد می کنیم هشتگ نام او را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. ببینید پرسپولیسی ها به 

چه شکلی دارند از خجالت داداش علی دایی برمی آیند:  
- آقای محمد دایی! اگر امتیاز داداش علی دایی بودن نبود که شــما تــو این فوتبال اصال جایگاهی 

نداشتی!
- ما هنوز یادمون نرفته شما و داداشت یکی از پرمهره ترین پرسپولیس های تاریخ رو نتونستید قهرمان 

کنید.
- در جواب علی دایی و محمد دایی فقط باید گفت: علی کریمی

- آقای محمد دایی؛ علی دایی علیه پرســپولیس موضع می گیره علیه اش میشیم؛ تو که دیگه جای 
خود داری و کوچکترین احترامی اگر علیه پرسپولیس باشی، برات قایل نمی شیم.

- نام: محمد نام خانوادگی: دایی شغل: برادر علی دایی
- محمد دایی! تو اونقدری که داداش علی دایی هستی، خودت نبودی تا االن!

- اینکه محمد دایی چه حرف مســخره ای درباره برانکو و پرسپولیس زده، جای خود! من موندم چرا 
خبرنگارا میرن با این آدم مصاحبه می کنن!

کی روش نه تنها از فدراســیون فوتبال ایران به فیفا به خاطر عدم دریافت مطالباتش شکایت کرد، 
بلکه اخیرا در مصاحبه ای تندترین حرف ها را درباره مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال انجام داده 
است. اتفاقی که در شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر هم مورد توجه هواداران فوتبال در ایران قرار 

گرفته است:  
-10 سال قبل در چنین ایامی #برانکو از #فدراسیون_فوتبال بابت عدم پرداخت دستمزدش به 
#فیفا شکایت کرد! حاال عده ای کم حافظه با استناد به شکایت #کی روش به فیفا و فراموشی رفتار 

مشابه #سرمربی_فعلی_پرسپولیس، کی روش را فردی کاسب معرفی می کنند!
-900 هزار دالر به کی روش برای قرارداد ٦ماهه اش بدهکارن؟ کی روش که هیچ وقت تو این ٦ماه 

ایران نبود و آخرش هم تیم رو حذف کرد.
- در مورد شکایت #کی_روش و حرفاش در مورد تاج حرفی ندارم. فقط به من توضیح بدید منظور 

از افتخاراتی که کسب شد، چیه؟ آیا دوبار حذف تو آسیا رو هم جزو افتخاراتش می دونه؟
- چند وقت بود خبری از دعواها و مصاحبه های جنجالی کی روش تو فوتبال ایران نبودا!  

- کی روش پولکی ترین مربی تاریخ فوتبال ایران بود.

نوید محمدزاده با انتشــار کلیپی از یکی از آهنگ های جدید امیر تتلو در پیج اینســتاگرامی اش 
جنجالی بزرگ به راه انداخت و واکنش های تندوتیزی را موجب شد. صفحه محمدزاده در کوتاه زمانی 

پر شد از کامنت های اعتراضی هوادارانش که ابراز عالقه او را به تتلوی جنجالی زیر سوال برده بودند.
نوید محمدزاده خطاب به تتلو نوشــته بود: »ماه خوندی، ماه«؛ و همین تک جمله باعث شــد که 
هوادارانــش در فضای مجازی طوفان به پا کنند. ازجمله کاربرانی که انتشــار پســت حمایتی او را 
»باورنکردنی« خوانده بودند. یا کاربری که نوشــته بود: »نوید عزیز؛ هنرمند عزیز! هرکسی شایسته 
هنرمند خطاب شدن نیست! کار هرکسی ارزش نشردادن نداره! بعد از اون همه گندکاری، نشردادن 
آهنگ #تتلو و حمایت ازش خیلی عجیب و حتی چنــدش آوره«! برخی نیز این کامنت پرهوادار را 

بازنشر داده بودند: »متأسفانه نوید محمدزاده رو از دست دادیم«! 
البته برخی نیز به واکنش های منفی کاربران واکنش نشان داده بودند. ازجمله کاربری که نوشت: 
»این که نوید محمدزاده توی اینستاگرام یه پست گذاشــته و از امیر تتلو تعریف کرده تعجب نداره! 

این که فکر می کنید نوید محمدزاده باید شوپن گوش بده و دشمن تتلو هم باشه، جای تعجب داره«! 

#کی_ روش
#نوید_محمدزاده#تتلو

# داداش_علی_دایی
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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| جدایــی رسمی آنجلینا 
جولی و براد پیت بعد از دو سال ونیم 
کشــمکش اتفاقی بود که دیروز در 
فضای رسانه ای جهان غوغا به پا کرد. 
اتفاقی که در ایران نیز بی ســروصدا 
نبود و موجب انتشار بی شمار کامنت 

با مضامین طنزآمیز شد... 
در گزارش منتشــر شده رسانه ها 
عنوان شــده بود که این دو ستاره 
که ازدواج شــان ســر فیلمبرداری 

فیلم »خانم و آقای اسمیت« جنجالی بود؛ این رسم دیرین 
را در طالق هــم رعایت کردنــد و یکــی از جنجالی ترین 
طالق های ســال های اخیر را رقم زدنــد. طبق این گزارش 
جولی 43 ســاله و پیت 55 ساله عنوان داشــتند که از این 
پس بر آنچه برای شــش فرزندشان مناســب است، تمرکز 
خواهند کرد. آنها، صاحب ســه فرزند شده اند و سه کودک 
را نیز بــه فرزندخواندگــی پذیرفته اند. آنجلینــا جولی و 
برد پیت در ســال 2005 و در جریــان فیلمبرداری »خانم 
و آقای اســمیت« با یکدیگر آشنا شــدند و چند ماه پس از 
اکران فیلم در جنوب فرانســه با هم ازدواج کردند ولی، در 

ماه سپتامبر ســال 201٦ آنجلینا 
جولی درخواســت طالق داد. از آن 
زمان تاکنون، ایــن زوج درگیر حل 
اختالف بر ســر حضانت فرزندان و 
تقســیم اموال بوده اند. در ماه ژوئن 
سال 2018، قاضی یک دادگاه یک 
برنامه جامع برای دیــدار برد پیت 
با کودکانــش تدارک دیــد به جز 
مداکس ۱۷ ســاله که به بلوغ عقلی 
رســیده و خودش می تواند تصمیم 

بگیرد چقدر با پدرش وقت صرف کند.
 نکته جالب در مورد این خبر این که مجله پیپل وقتی اعالم 
کرد که آنجلینــا جولی و براد پیت، باالخره به طور رســمی 
از همدیگر جدا شــدند؛ فکــر نمی کرد این خبر دســتمایه 
شــوخی های کاربران ایرانی باشــد. کاربرانی که به شــکلی 
عجیب پست ها و توئیت هایی مشابه با این مضمون را منتشر 
می کردند که »پس خدا را شــکر. فردا مادرم را می فرســتم 
خواســتگاری آنجلینا«!  البته هواداران بــراد پیت نیز بیکار 
ننشسته بودند: »ایکبیری آخرش دست از سر براد برداشت«. 

یا: »حتما مهریه ش رو هم گذاشته اجرا«!  

شــهروند| همــه چیــز از یک 
مولودی جنجالی شــروع شد؛ وقتی 
که اواخر شــهریورماه  سال گذشته 
شایان مصلح، مدافع پرسپولیس در 
یک مجلس مولودی شعری را خواند 
که مضمون آن توهین به مقدســات 
اهل سنت بود. واکنش های متعدد به 
شــعرخوانی مصلح به همان مجلس 
ختم نشــد و اعضای فراکسیون اهل 
سنت مجلس شورای اسالمی هم از 

این بازیکن شکایت کرد.
با فراگیر شــدن موضوع مسلمانان اهل ســنت در فضای 
مجازی حمــالت تندی را به شــایان مصلح انجــام دادند و 
خواهان برخورد جدی مقامات قضائی با این بازیکن شــدند. 
دراین باره حتی مدافع پرســپولیس به کمیتــه اخالق هم 
رفت و توضیحاتش را ارایه کــرد. درنهایت مصلح در نامه ای 
عذرخواهی خودش از مســلمانان اهل ســنت را رسما اعالم 
کرد، تا قضیه موقتا تمام شود. با وجود این که حدود 7 ماه از 
آن اتفاقات می گذرد، اما ظاهرا مسئوالن صداوسیما همچنان 

موضــوع را فرامــوش نکرده انــد و 
نمی خواهند بــه مصلح آنتن بدهند. 
بعــد از برنامــه شنبه شــب فوتبال 
برتــر برخی هواداران پرســپولیس 
از دعــوت همزمان گادوین منشــا 
و ایســما گونکالــوس دو بازیکــن 
خارجی اســتقالل انتقــاد کردند و 
برخــورد یک طرفه محمدحســین 
میثاقی را مورد اعتراض قرار دادند. 
میثاقــی امــا دراین بــاره تقصیری 
نداشت. او و همکارانش از شــایان مصلح، مدافع پرسپولیس 
هم دعوت کرده بودند، تا به اســتودیو برود و میهمان برنامه 
زنده باشــد، امــا وقتی این بازیکن به صداوســیما رســید، 
متوجه شــدند که اجازه حضور در برنامه را نداد و به عبارت 
خودمان ممنوع التصویر شده است. به نظر می رسد مسئوالن 
صداوســیما همچنان نمی خواهند اجــازه دهند مصلح که 
شعرخوانی چند ماه  قبلش دردسرساز شده بود، همچنان در 
تلویزیون حضور پیدا کند و مشــخص نیست این رویه تا چه 

زمانی ادامه خواهد داشت. 

جدایی بعد از دو سال دعوا  
خواستگاری از آنجلینا جولی در ایران!  

ادامه دردسرهای بازیکن معتقد پرسپولیس
الچرا شایان مصلح ممنوع التصویر شد؟

نج
ج

پوستر هفتادودومین 
جهانی  جشــنواره 
فیلم کن با تصویری از 
آنیس واردا، فیلمساز 
فقیــد فرانســوی 

رونمایی شد.


