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روایت داغ

سازها برای 
جمشید 
مشایخی

ارکســتر ملی ایــران در 
آیین نکوداشــت زنده یاد 
جمشــید مشــایخی و با 
رهبری نادر مشــایخی با 
نام »افسوس همه عمر دیر 
رسیدیم« دوشنبه ساعت 
18 در فرهنگســتان هنر 
به روی صحنــه می رود. 

مایکل داگالس 
بازنشسته 
نمی شود

تلویزیونــی  جشــنواره 
تجلیــل  بــا  مونت کارلــو 
مایــکل  کاری  از چرخــه 
داگالس، از آن بــه  عنــوان 
یک چرخه زیبا یــاد کرده 
اســت. جایزه الهــه بلورین 
این جشنواره برای تجلیل از 
چرخه کاری مایکل داگالس 
از ســوی پرنس آلبرت دوم 
به ایــن بازیگر سرشــناس 
اهدا می شود.در توضیح کار 
داگالس از این یاد شده که او 
کارش را با سریال تلویزیونی 
آغاز کــرد و پس از یک دوره 
کاری متمرکز در ســینما، 
اکنون دوباره بــه تلویزیون 

بازگشته است.

بازگشت 
 انصاریان

 به فوتبال؟
گفته می شود علی انصاریان 
که مدتی در ســینما فعالیت 
می کــرد در فصــل جدید 
یحیی  دســتیار  به عنــوان 
گل محمدی  در پدیده مشهد 

مشغول به کار خواهد شد. 

 فغانی
 داور  VAR  فیفا

داوران  دپارتمــان  رئیــس 
از حضــور علیرضــا فغانی و 
موعود بنیادی فــر به عنوان 
داوران  VAR  در مســابقات 
لیگ  قهرمانان ۲۰۱۹ آســیا 
 و تورنمنت هــای فیفایــی 

خبر داد. 

 

محمدرضا ساکت، دبیرکل سابق فدراسیون که به دلیل بازنشستگی از سمتش کنار رفت، در ماه های 
گذشته کنار فدراسیون حضور داشته، اما حاال ظاهرا رسما به عنوان سرپرست تیم ملی معرفی شده است. 
ساکت که به شکل عجیبی در کنار مارک ویلموتس حضور دارد و همراه تیم ملی به کره جنوبی نیز رفته، 
در بازی دوستانه به عنوان یک مسئول، بازیکنان ایرانی را به وزیر ورزش کره معرفی کرد! ابراهیم شکوری، 
سرپرست دبیرکلی فدراســیون در این خصوص گفته است: »ســاکت مدیر و سرپرست تیم است. او 

همچنین مدیریت تیم های ملی را برعهده دارد.«

بازگشترسمی
آقایبازنشسته

بهفوتبال!

عکس نوشت

ساله   ۵۱ بازیگر  کریگ  دنیل 
نقش جیمز بانــد که در یکی 
از صحنه هــای اکشــن این 
فیلــم در کشــور جامائیکا 
دچار آسیب دیدگی شده، در 
جدیدترین تصاویری که از او 
منتشر شــده، عصا به  دست 

دیده می شود.

بهنوش طباطبایی که در فیلم 
»ماجرای نیمــروز- رد خون« 
نقش زنــی دور از فرزندش را 
از خود  بازی می کند، عکسی 
در کنار بازیگر خردســالی که 
نقش دخترش را در این فیلم 
بــازی می کند، به اشــتراک 
گذاشــت و در اینســتاگرام 
نوشــت: »یه دختر دارم مثل 

ماه!«

علي دایي که به صورت رسمی 
توسط پپ گوآردیوال به دومین 
تورنمنت گلف و مراســم جام  
براوا دعوت  اسطوره هاي کستا 
شده بود، در دقیقه نود از سفر 
بازماند. آقاي گل جهان زیر نظر 
مصطفي شهرکي، سرمربي تیم 
ملي گلف تمرینات خود را آغاز 
کرده بود ولی با وجود آمادگی 
کافی برای حضور در این جام از 

سفر منصرف شد.

سیدحســن خمینی با حضور در کمیته ملی المپیک از موزه ملی المپیک، 
پارالمپیک و ورزش بازدید کرد.

تیتربازی
 رحمتی و حسینی برای جدایی کورس گذاشتند

وفادارمثلگلرهایاستقالل!
شهروند| بمب خبری نقل و انتقاالتی فوتبال ایران 
در روز گذشته به دروازه بان های استقالل ارتباط داشت. 
ابتدا انتشار خبر توافق سیدمهدی رحمتی با پدیده و 
سپس شــایعه جنجالی احتمال حضور حسینی در 
پرسپولیس! شایعه جدایی مهدی رحمتی از چند روز 
قبل وجود داشت تا این که روز گذشته رسما اعالم شد 
این دروازه بان 37ساله با یحیی گل محمدی و مسئوالن 
باشــگاه پدیده مذاکراتی انجام داده و برای حضور در 
این تیم به توافق هم رسیده است. مالک باشگاه پدیده 
بالفاصله خبر توافق رســمی با رحمتــی را تکذیب 
کرد اما داود فنایی و سرپرســت باشگاه خبر مذاکره و 
توافق با رحمتی را تأییــد کردند. به  هرحال رابطه این 
دروازه بان با یحیی گل محمدی ســرمربی پدیده هم 
فوق العاده خوب است و حضور این تیم در آسیا فرصت 
خوبی برای رحمتی به حساب می آید.از طرفی دیگر 
علی علیپور مهاجم ملی پوش پرسپولیس، عکسی به 
همراه همبازیان ســابق و فعلی خود در این باشگاه را 
در اردوی تیم ملی در استوری اینستاگرام خود منتشر 
کرد. اتفاق بسیار مهم اما حضور سیدحسین حسینی 
دروازه بان اســتقالل در این عکس بود و علیپور باالی 
سر حســینی دو قلب قرمز و یک بمب را هم قرار داد. 
به همین ترتیب شایعه حضور حسینی در پرسپولیس 
مثل بمــب در فضای مجازی ترکیــد و از طرف دیگر 
باعث شــد که نگرانی هواداران این تیــم برای رفتن 
علیرضا بیرانوند زیاد شود. به  هرحال سیدحسینی بعد 
از دو فصل پرفرازونشیب در استقالل و رقابت با مهدی 
رحمتی در آخرین مصاحبه خود تأکید کرده بود  سال 
آینده در تیمی بازی خواهد کرد که نفر اول دروازه بانی 
باشد. این صحبت به خوبی نشان داد که دیگر یا جای 
او در استقالل خواهد بود یا مهدی رحمتی. درچنین 
شرایطی واکنش باشگاه استقالل به این دو اتفاق بسیار 
مهم اما سکوت بود. با این حال همه می دانند که تا چند 
روز آینده از بین سیدحســین حسینی و سیدمهدی 
رحمتی قطعا یک نفر از اســتقالل جدا خواهد شــد. 
اگر رحمتی برود، حســینی در استقالل می ماند. اگر 
رحمتی به هر دلیلی رفتنش به پدیده منتفی شــود، 
آن وقت حسینی جدا می شود و شاید شایعه حضور او 
در پرسپولیس با ترانسفر بیرانوند به اروپا قوت بیشتری 
بگیرد. فعال در چنین فضایی رقابت رحمتی و حسینی 
با وجود اتمام فصل این بار در بیرون از زمین ادامه دارد و 
باید دید درنهایت چه اتفاقی درباره آنها رخ خواهد داد. 
البته احتمال رفتن رحمتی به پدیده و ماندن حسینی 

در استقالل فعال بیشتر است.

یه
اش

ح

تیم ملی یک بازی دوســتانه مهم مقابل کره  جنوبی برگزار کرد و جالب اینجاســت که نظر مردم و 
فوتبالدوستان درباره عملکرد تیم  ملی خیلی مثبت است. پایان عصر فوتبال تدافعی و دنبال کردن سبک 
فوتبال هجومی در کنار نباختن به کره، خیلی ها را به وجد آورد. با این حال، با هشتگ تیم  ملی توییت های 

زیادی منتشر شد که بخشی از آن را در زیر می خوانید:  
دور خوردنای پورعلی و جا موندنای کنعانی داره فریاد میزنه که دفاع تیم  ملی احتیاج به بازیکن های 

جدید داره.
خالصه بازی ایران - کره رو دیدم و تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که کی روش ممنون که دیگه 

نیستی.
آقای میثاقی! چطور میشه دوران 8 ساله کی روش رو با 14 روز ویلموتس مقایسه کرد. بعدش به نتیجه 

رسید ویلموتس بهتره. ما تو رو به عنوان مجری قبول نداریم، چه برسه به کارشناس!
بازی ایران - کره دو ســر برد بود! کره ای ها خوشــحالن چون باالخره گل زدن. ما خوشحالیم چون 

باالخره حمله کردیم.
آخرین باری که تیم  ملی ایران ۱۶ تا موقعیت گل داشت، جلوی مالدیو بود که ۱۷ تا زدیم.

خدا رو شــکر دیگه تو بازی های تیم  ملی طارمی دفاع راست و میالد محمدی رو خط دروازه  و کریم 
انصاری فرد  هافبک دفاعی بازی نمی کنن!

چقدر خوب که تیم ملی ای داریم که تاکتیک اول و آخرش ترس نیست.
ولی دقت کردید از وقتی دیگه کی روش نیست، جنجال  های تیم  ملی و فوتبال ایران چقدر کمتر شده؟

بعد سااااال ها دارم با ذوق بازي تیم ملي رو مي بینم و از ته دل دوست دارم ببره.
بهترین اتفاق اینه که دیگه کسی تو رأس تیم  ملی نیست که بذر نفرت بپاشه همه جا!

 
به دنبال ســفر رامبد جوان و نگار جواهریان به کانادا برای اکران فیلمشــان در این کشــور و 
همزمان شــدن آن با  زمان به دنیا آمدن فرزندشــان، عده ای آن را بهانه ای بــرای تولد فرزند 
این زوج در کشــور کانادا می دانند و این  روزها واکنش های بســیاری به این موضوع در فضای 
مطبوعات و فضای مجازی صورت گرفته اســت. منتقدان  می گویند چرا کســی که مدام به ما 
می گوید بخندید و از این راه درآمد کســب می کند، خود به ما پشــت می کند  و فرزندش را در 
خارج از ایران به دنیا می آورد، اما امیرمهدی ژوله در پستی اینستاگرامی به این واکنش ها  انتقاد 
کرد:  » می دونید چرا یکی میگه مردم ایران ما شــما رو خیلی دوست داریم شما خیلی خوبید؟ 
چون  رســالت برنامه ش این تعریف شــده که به مردم غمگین و گرفتار و افسرده و »گریه بلد« 
ســرزمینش، شــادی و  عزت نفس و مجالی برای خنده بده .   می دونید چرا یکی میره بچه ش رو 
خارج از ایران به دنیا بیاره؟ چون  رســالت پدریش این تعریف شده که به بچه ش شادی و عزت 
نفس و مجالی برای خنده بده و نذاره اون غمگین  و گرفتار و افســرده و »گریه بلد« بار بیاد .   اگر 
از جایی کــه به دنیا اومدیم ناراحتیم یقه پدرمون رو بگیریم .   اگــر  از جایی که بچه مردم به دنیا 
میاد ناراحتیم یقه روانپزشــک مون رو بگیریم.« البته همچنان کاربران  واکنش های گوناگونی 
 به این ماجرا دارند؛ برخی به دنیا آوردن فرزند در یک کشــور دیگــر را حق طبیعی او  می دانند 

و برخی دیگر نه.  

#امیر_مهدی_  ژوله
#  تیم_ملی
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در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

ممکن است خیلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.
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شــهروند| در روزهای اخیر انتقاد رسانه هایی 
خاص از فیلم دختر شیطان ساخته قربان محمدپور 
 نــام این فیلــم را در فضــای مجازی ســر زبان ها 

انداخته است.
در شــرایطی که کارگردان فیلم دختر شیطان با 
انتقاد از شرایط اکران و اختصاص سالن ها سعی در 
جلب توجه مخاطبان به ســمت فیلمــش را دارد، 
روزنامه کیهان از حضــور بازیگر زن این فیلم انتقاد 
کرد. این روزنامه البته بازیگر این فیلم را »بازی یک 
مدل بدکاره خارجی در فیلم فیلمساز مذهبی ایرانی« 
نامیده و گفته که او سال هاســت که به عنوان مدل 

عکس های مستهجن فعالیت می کند و حتی صفحه شخصی وی 
نیز مملو از چنین تصاویری است؛ و در پایان هم پرسیده که سازمان 
سینمایی وزارت ارشاد چگونه مجوز بازی یک مدل غیراخالقی را در 

فیلمی داخلی داده است؟
ادعاهای روزنامه کیهان البته از ســوی قربان محمدپور بی پاسخ 
نمانده اســت. او که روزنامه کیهان درباره اش گفته که »سال ها قبل 
به عنوان هنرجویی مذهبی و ارزشــی، با بهــره از امکانات برخی از 
نهادها فیلمساز شد، اما سال هاست که به ساخت فیلم های سخیف 

و هندی مشغول است« می گوید: »در بالیوود رقص 
 و آواز جزیی از عناصر فیلم اســت. اصال رقص و آواز 
عنصر محوری سینمای بالیوود است. وقتی در فیلمی 
کارگردان می رود، ســراغ بازیگری کــه 28 فیلم در 
کارنامه اش دارد، طبیعی ست که در کارنامه اش چنین 

صحنه هایی هم داشته باشد«.
قربان محمدپور ادامه می دهد: »دوستان رفته اند 
فیلم های گذشته بازیگر را لحظه لحظه کاویده اند که 
شاید چیزی گیر آورند و با تمسک به آن ما را زیرسوال 
برده و شاید هم از پرده پایین بکشند. همین هم شده 
که فیلم در قم اکران نشده، اما می خواهند این اتفاق در 
تمام شهرهای ایران رخ دهد و تنها کسانی که خودشان می خواهند 
در این سینما فعالیت کنند«. کارگردان دختر شیطان درباره اتهامات 
رسانه های خاص به بازیگر فیلم دختر شیطان می گوید: »این بازی ها 
را سر بازیگر فیلم سالم بمبئی هم درآوردند و االن هم که نوبت این 
بدبخت رسیده. آقایان انتظار دارند طرف در آنسوی دنیا هم به قواعد و 
قوانین حکومت ما زندگی کند. درحالی  که او یک بازیگر هندی است 
و حضور حرفه ای در هر ســینمایی هم الزاماتی دارد و قرار نیست او 
جوری لباس بپوشد و در فیلم هایی بازی کند که بازیگران ما هستند«.

شهروند| ایــن روزها بازار 
شایعات درباره نیمکت ها داغ 
است؛ از استقالل و پرسپولیس 
بگیر تا تیم فوتبال امید.  در این 
اوضاع باید خدا را شــکر کنیم 
که تکلیف تیم ملی بزرگساالن 
مشخص شد و ویلموتس قبل 
از 2 بازی  دوســتانه اخیر روی 
نیمکت نشست و نتایج خوبی 

هم گرفت.  با این حال فدراســیون هنوز نتوانسته به صورت قطعی تکلیف 
فرهاد مجیدی را مشخص کند. بعد از مخالفت  کمیته ملی المپیک، تاج با 
صالحی امیری و وزیر ورزش دیدار کرده و قرار اســت شنبه هفته آینده در 
ســتاد عالی  بازی های المپیک با حضور رئیس فدراسیون فوتبال حضور 
مجیدی در تیم امید بررسی شــود. البته حضور دیروز  فرهاد مجیدی در 
مراسم کمیته ملی المپیک و برخورد صمیمی رئیس این کمیته با او نشان از 
توافقات قطعی  برای حضور این مربی در تیم امید داشت.  از سوی دیگر آندره 
استراماچونی چند هفته ای است نامش برای حضور روی نیمکت استقالل 
مطرح می شــود، اما  مدیران اســتقالل نیز هنوز نمی توانند درباره حضور 
قطعی او در تهران صحبت کنند. هر روز یک شایعه جدید  منتشر می شود 

و کسی هم نمی داند که اخبار 
صحیح را از کدام مرجع دنبال 
کند. بعد از خروج دســتیاران 
 استراماچونی از تهران که برای 
بازدید از امکانات استقالل 48 
ســاعتی را در پایتخت حاضر 
بودند، این مربی در  اینستاگرام 
خــود از آغــاز بــه کارش در 
استقالل خبر داد، اما ساعاتی 
بعد برخی رسانه ها خبر منتفی شدن حضور این  مربی ایتالیایی را منتشر 
کردند! مدیران استقالل با وجود تکذیب منتفی شدن حضور استراماچونی 
هنوز اعالم  نکردند که این مربی چه زمانی وارد ایران می شــود. در آخر هم 
می توان به ماجرای پر پیچ و خم برانکو و پرسپولیس اشاره کرد. درحالی که 
تصور این بود که بعد از  پرداخت مطالبات مربــی کروات، ادامه حضور او در 
جمع سرخپوشان قطعی شده، مصاحبه ای از او در یکی از  سایت های کروات 
منتشر شد که نشان از جدایی اش داشت. با این حال مدیران پرسپولیس این 

اخبار را تکذیب  کردند و منتظر بازگشت برانکو به تهران هستند. 
باید دید باالخره چه زمانی تکلیف این نیمکت های بالتکلیف مشخص 

خواهد شد؛ شاید همین امروز هم کمی دیر  باشد.  

قربان محمدپور به انتقادات پاسخ داد: او بازیگر هندی است

دخترشیطانرویاعصاب
مهمترین نیمکت های ایران بالتکلیف اند؛سرنوشت فرهاد، برانکو و استراماچونی چیست؟
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