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داوران زن معضل 
جدید تلویزیون!

AFC بــرای نخســتین بار 
تصمیم گرفت که در یک رقابت 
رسمی از داوران زن برای بازی 
مردان اســتفاده کند. برخی 
پیش بینی کردند با ادامه این 
روند و انتخاب داوران زن برای 
مســابقات تیم هــای ایرانی، 
پخش بازی هــا از تلویزیون با 

مشکل مواجه شود!

»باب اسفنجی« 
هم رفت 

تیم کانوی ستاره فیلم کمدی 
»نیروی دریایــی مک هال« و 
برنامه تلویزیونی »کارل برنت«، 
در سن ۸۵سالگی درگذشت. او 
مدت ها بود که با بیماری آلزایمر 
دســت وپنجه نرم می کرد و به 
دلیل جراحی مغــزی که در 
ماه سپتامبر انجام داد، توانایی 
صحبت کردن خود را از دست 

داده بود.

استعفای معاون 
جنجالی استقالل

علی خطیر، معاون ورزشــی 
باشگاه استقالل پیش از پایان 
فصل اســتعفای خود را اعالم 
کرد. هنوز خبــری از مخالفت 
یا موافقت با اســتعفای او که 
در طــول این فصل با شــفر 
اختالفات عمده ای داشــت و 
بارها خبرساز شد، منتشر نشده 
اســت. البته برخی این اتفاق 
را شــروع تغییرات مدیریتی 

گسترده در استقالل می دانند.

آنجلینا جولی 
معشوقه 
شیطان شد

استودیوی دیزنی دوشنبه شب 
اولیــن تریلر »مالفیســنت: 
بانوی شــیطان« را عرضه کرد 
تا »آنجلینا جولی« را بار دیگر 
در نقش شخصیت شرور قصه 
ببینیم. در این قسمت عالوه بر 
جولی، »ال فنینگ« هم دوباره 
در نقش »پرنسس آرورا« ظاهر 

می شود. 

 

آنتوان گریزمان از مدت ها قبل مورد توجه بارسلونا قرار داشت و حتی باشگاه کاتاالنی آماده بود تا در 
تابستان قبل  او را به خدمت بگیرد، اما با توجه به محرومیت اتلتیکو مادرید از نقل وانتقاالت، این ملی پوش 
فرانسوی تصمیم  گرفت تا وفاداری اش را به آنها نشان بدهد و قراردادش را تمدید کرد .   اما اکنون گریزمان 
به طور رســمی اعالم  کرد که قصد دارد در این تابستان راهی باشگاه دیگری شود و دیدار پیش رو مقابل 
لوانته، آخرین بازی اش با  پیراهن اتلتیکو مادرید خواهد بود. از بارسلونا به عنوان مقصد بعدی این مهاجم 

فرانسوی نام برده می شود.  

گریزمان در 
یک قدمی 

بارسلونا

عکس نوشت

در روز افتتاحیه جشــنواره فیلم کن گروه داوران جشنواره در 
مراسم فوتوکال و نشست مطبوعاتی شرکت کردند.

علیرضا جهانبخش در لیست بدترین خریدهای فصل لیگ برتر از 
نگاه اســپورت ۳۶۰ قرار گرفت. در کنار او بازیکنانی همچون فرد از 

منچستر، محرز از سیتی و کیتا از لیورپول در لیست حضور دارند. 

حمید فرخ نژاد عکســی از فیلم »دختر شیطان« را در استوری 
اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت.

تیتربازی
 دیدار با سپیدرود

آخرین بازی سلطان توسر توپ است

پایان پادشاهی »خسرو«ی استقالل

شهروند| خبر خداحافظی خســرو حیدری از 
فوتبال در بازی فردای اســتقالل مقابل سپیدرود 
رشت در هفته پایانی لیگ  برتر به قدری تلخ است 
که همه را به گذشــته نه چندان دور می برد. کشف 
مرحوم احــدی در یکی از تیم های پایــه ماندگار 
استقالل، حاال به روزهای پایانی فوتبال خود رسیده 
است. ستاره ای که از پایه های استقالل آغاز کرد و بعد 
از حضور در ابومســلم، پیکان و پاس همدان دوباره 
به استقالل بازگشت و البته مقطعی را در سپاهان 
پشت سر گذاشت، اما مطمئنا او را همیشه با لباس 
استقالل به یاد خواهیم آورد که در سمت راست با 
گیج کردن بازیکنان حریف و ارسال های بی نقص 
خود روزهای درخشانی را برای هواداران پایه گذاری 
کرد. نخستین حضور حیدری با پیراهن استقالل 
بعد از یک ســال تاخیر در امضای قرارداد به دومین 
دوران حضور امیر قلعه نویی بازمی گردد؛ حیدری با 
پیراهن 27 کار خود را در جمع آبی پوشان از شروع 
لیگ هشتم آغاز کرد و بعد از اینکه سال ها که یکی 
از اهداف نقل وانتقاالتی این باشگاه بود، باالخره در 
لیگ برتر با پیراهن آبی ها به میدان رفت تا استقالل 
یکی از بازیکنان طالیی خــود در آکادمی را دوباره 
به ترکیــب اضافه کند و البته اســطوره جدیدی را 
به فوتبال ایران معرفی کرده باشــد. او در استقالل 
دو قهرمانی لیگ  برتــر را با امیر قلعه نویی که نقش 
پررنگی در موفقیت های این بازیکن داشت، تجربه 
کرد و البته توانست جام حذفی را نیز با پیراهن آبی به 
دست آورد و با درخشش در استقالل طعم حضور در 
تیم ملی برای یک جام جهانی را نیز چشید. حیدری 
که ســال ها دفاع و هافبک راست استقالل را قبضه 
کرده بود و ســر توپ های او هیچ گاه برای حریفان 
تکراری و قابل پیش بینی نشد و کمتر تیمی توانست 
مسیر صحیح سانترهای او را حدس بزند، در دو سال 
گذشته و با اوج گیری وریا غفوری در سمت راست 
کمتر فرصت بازی پیدا کرد. البته این اتفاق سرنوشت 
تمامی ورزشکان در سال های پایانی ورزش حرفه ای 
است. او حاال تصمیمش را گرفته و این تصمیم را در 
اینستاگرام با هواداران آبی دل به اشتراک گذاشت؛ 
خداحافظی از فوتبال مقابل چشمان حدود 10هزار 

هوادار در هفته پایانی لیگ هجدهم.
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پرسپولیس با هدایت برانکو در آســتانه انجام دادن کاری بزرگ و رسیدن به سومین قهرمانی پیاپی 
لیگ برتر است. آنها که لقب بهترین تیم ایران در سال های اخیر را یدک می کشند، برای این اتفاق باید 
امشب در جم یا مساوی کنند یا برنده شــوند. نکته جالب توجه اما اینجاست که هواداران هم هشتگ 
هت تریک قهرمانی را در شبکه های اجتماعی داغ کرده اند و در حال ُکری خواندن برای سایر رقبا هستند. 

نظر پرسپولیسی ها در توییت هایی که از این هشتگ در آن استفاده کرده اند، جالب است:
 ما نیازی به هیچ کس نداشتیم و نداریم برای قهرمانی، سرنوشتمون دست خودمون بوده و هست. ما 

پرسپولیسیم، از ازل تا ابد دستمون روی زانوی خودمون بوده و هست.
 پرسپولیس که از هر بازی به طور میانگین 2.1 امتیاز گرفته، به نظرتون برای هت تریک قهرمانی برای 

کار غیر ممکنیه که از پارس  جنوبی حداقل یک امتیاز بگیره.
 تو قهرمانی هت تریک می کنیم تا روسیاهیش بمونه برای همه اونایی که بیرون و درون زمین همه کار 

کردن تا تیم ما زمین بخوره.
 اونایی که از االن دارن درباره هت تریک قهرمانی پرسپولیس حرف می زنن به دور اول لیگ برتر فکر 
کردن؟ جایی که استقالل هم فقط یک امتیاز از ملوان می خواست تا قهرمان بشه، اما باخت و ما با بردن 

فجر سپاسی قهرمان شدیم. وقتی خودمون رو قهرمان بدونیم که سیدجالل جام رو برد باال.
 هت تریک قهرمانی نباید باعث بشه ابهامات مالی که تو باشگاه درباره سرنوشت درآمدها و پاداش های 

آسیایی بود رو دنبال نکنیم. مدیران باشگاه باید جوابگو باشن.
 همه چیز تو این لیگ علیه ما بود. همه یک طرف بودن و پرسپولیس یک طرف! همه تیما با هم داداش 

شدن تا پرسپولیس قهرمان نشه، اما خب ما در آستانه هت تریک قهرمانی هستیم. حس لذت بخشیه.

کیفیت قسمت های جدید سری آخر  مجموعه پرهوادار و محبوب بازی تاج وتخت یکی از بی سابقه ترین 
هجمه های مجازی را علیه این سریال موجب شــده و به گزارش بسیاری از رسانه ها و نشریاتی که این 

سریال را پوشش داده اند، خشم بینندگان فضای مجازی را به هم ریخته است. 
دیروز رسانه های فارسی زبان هم به نارضایتی بینندگان بازی تاج وتخت واکنش نشان دادند و حتی 
کافه سینما که ریزبه ریز اتفاقات، حواشی و اخبار این سریال را پوشش می دهد، نوشت که »بینندگان 
سریال، فضای مجازی را هدفی برای اعتراض خود به متن قسمت پنجم بازی تاج وتخت کرده اند«. اشاره 
این رسانه ها به ترند شدن هشتگ #نویسندگان_بد اســت و ماجرا از این قرار است که حجم و اندازه 
انتقادات چنان بوده که موتور جست وجوی گوگل در پاسخ جست وجوی عبارت نویسندگان بد اولین 
تصاویری که نشان می دهد، عکس نویسندگان سریال بازی تاج وتخت است. بعد از این که گوگل در پاسخ 
جست وجوی واژه احمق عکس دونالد ترامپ را به  نمایش گذاشت؛ این جدیدترین نمونه »استفاده از یک 

عبارت برای توصیف یک تصویر و سپس ترند کردن آن« است.
کیفیت نازل فیلمنامه قسمت پنجم سری اخیر سریال بازی تاج وتخت صدای کاربران فارسی زبان 
شبکه های اجتماعی را نیز درآورده است. این کاربران با ذکر مثال های بی شماری از روند نامعقول ادامه 
خط داستانی و کنش های بی منطق کاراکترهای سریال کلیت سری جدید بازی تاج وتخت را زیر سوال 

برده اند. 
کاربری نوشته: »این قسمت نشون می ده که داستان چقدر از جلوه های ویژه و لیست بازیگرها مهمتره 
و ساختن یک سریال بی نظیر چقدر مشکله و البته چه راحت می شه با یک اپیزود تمام زحمات چند 
ساله رو به باد داد«. این نظر که تقریبا می توان گفت جمع بندی نظرات اغلب کاربرانی است که سریال را 
دنبال کرده اند، در بیشتر کامنت ها، پست ها و توییت ها به الحان متفاوتی تکرار شده است: »آخرین سری 
بازی تاج وتخت نمونه ای مثال زدنی از وضع اسفبار فرهنگ در دنیای امروز است. سریالی که شاید بهترین 
اثر تلویزیونی تاریخ است، ناگهان با پایان گرفتن ادبیات قدرتمند مارتین -که 10 سالی ا ست مشغول 

نگارش جلد آخر رمان خود است- به یک اجرای فوق العاده از محتوایی مبتذل بدل می شود«.
برخی نیز تنها و تنها عصبانیت شان را در فضای مجازی تخلیه کرده بودند. این گذشته از آنهایی اند که 

از شکست سریال ضرب المثل ساخته اند: »از بازی تاج وتخت یاد گرفتم نباید به هیچ سریالی دل بست«.
همیشــه مخالف های   وطنی هم البته از این آب گل آلود ماهی های خود را گرفته اند: »سریال از 
اول هم یه فاجعه صرفا تین ایجری بشدت مسخره بود. این قسمت هم که از نظر بی منطقی دست 
همه قسمت ها رو بسته؛ تا حدی  که اگه فصل هشــتم رو می دادند به آب دوغ خیارسازای داخلی و 
تهش یه عروسی می گرفتند، بازم بهتر از این می شــد. جامعه ای که بیش از 20 میلیون نفر توش 
برا یه همچین مزخرفی سرودســت می شکونن رئیس جمهورشــم باید یک آدم جفنگ و پرت و 

بی منطق مثل ترامپ باشه دیگه«!

#بازی_تاج وتخت#نویسندگان_بد
#  قهرمانی# پرسپولیس
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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| طلسم معرفی جانشین کی روش بعد از سه ماه و نیم 
باالخره شکســت و بامداد دیروز، مارک ویلموتس به تهران آمد تا 
هدایت یوزهای ایرانی را برعهــده بگیرد. این مربی بلژیکی در روز 
اول از امکانــات بازدید کرد، اما هنوز قرارداد رســمی امضا نکرده 

است. 
CIP استقبال بامدادی در

بعد از قوت گرفتن شــایعات درباره مارک ویلموتس، سه شنبه شب 
مهدی تاج در برنامه فوتبال برتر رســما اعالم کرد این مربی بلژیکی 
جانشین کارلوس کی روش شــده و بامداد چهارشنبه هم ویلموتس 
وارد تهران شــد. او در CIP فرودگاه امام)ره( توسط برخی مسئوالن 
فدراسیون در غیاب مهدی تاج مورد اســتقبال قرار گرفت. با این که 
خبرنگاران زیادی هم برای تهیه عکس و خبر به فرودگاه رفته بودند، 

 CIP با جلوگیری مدیر روابط عمومی فدراســیون بــرای حضور در
مواجه شدند! 

تهرانگردی و درختکاری!
از صبح دیروز، مــارک ویلموتس بــه همراه برخی از مســئوالن 
فدراســیون به بازدید از امکانــات فوتبال ایران رفــت. او از آکادمی 
فوتبال، مرکز پک و بخش های مختلف اســتادیوم آزادی بازدید کرد 
و با امکانات تیم  ملی آشنا شــد. اتفاق جالب در این میان درختکاری 
مربی بلژیکی بود! با نظر مسئوالن فدراسیون، ویلموتس در نخستین 
روز حضورش در تهــران در آکادمی فوتبال درختی را با عنوان صلح و 
دوستی کاشــت؛ اتفاقی که با تعجب کاربران مجازی و البته رسانه ها 
همراه بود. مهدی تاج هم در میانه راه بــه جمع همراهان ویلموتس 
اضافه شــد تا قاب مشــترکی از ســرمربی جدید تیم  ملی و رئیس 

فدراسیون به ثبت برسد. 
قرارداد هنوز امضا نشده!

با این که مهدی تاج رســما از مارک ویلموتس به عنوان ســرمربی 
جدید تیم  ملی نام برد، دیروز دبیر فدراسیون فوتبال از ادامه مذاکرات 
با این مربی خبر داد! ابراهیم شکوری با تأکید بر این که هنوز قراردادی 
امضا نشــده، می گوید: »در حال حاضر بــا ویلموتس در حال مذاکره 
هستیم و تقریبا مراحل نهایی طی می شــود، اما هنوز قرارداد نهایی 

امضا نشده است. باید مسائلی که در یک قرارداد حرفه ای وجود دارد، 
بررسی شود و رایزنی ها از سوی هر دو طرف درحال انجام است.« باید 
دید همه چیز برای عقد قرارداد با ویلموتس به خوبی پیش می رود یا 

ممکن است اتفاق غیر مترقبه ای بیفتد. 
ویلموتس ارزان تر از کی روش

طبق اعالم رســانه ها، قرارداد مربی بلژیکی با فدراســیون فوتبال 
ایران ســالیانه 1.2 میلیون یورو خواهد بود؛ مبلغی که هزینه کمتری 
را نسبت به کی روش به فدراسیون تحمیل می کند. قرارداد کی روش 
تا جام  جهانی 1.4 میلیون یورو برای یک ســال بود و گفته می شــد 
مبلغ قراردادش برای جــام ملت ها به 1.8 میلیون یورو هم رســیده 
است. بدین ترتیب، فدراســیون مربی ارزان تری را به خدمت گرفته و 
البته قصد دارد بندهای بیشتری را در قرارداد ویلموتس جای دهد تا 

حاشیه های دوران کی روش تکرار نشود. 
معمای دستیاران خارجی و ایرانی

ویلموتس در بــدو ورودش به تهــران از یکی از دســتیاران خود 
رونمایی کرد. لوران اسپینوســی، مربی دروازه بان های سابق المپیک 
مارســی به همراه ویلموتس به تهران آمد تا مشــخص شود یکی از 
همراهان او در تیم  ملی ایران خواهد بود. به نظر می رســد ویلموتس 
باز هم همراهانی از میان همکاران ســابقش به تهران بیاورد، اما قطعا 

یک یا دو مربی ایرانی نیز در کادر سرمربی جدید حاضر هستند. گفته 
می شود جواد نکونام به عنوان دستیار به ویلموتس معرفی شده است. 

سوریه، نخستین محک ویلموتس 
آن طور که پیداســت، توافقات نهایی با مربی بلژیکی صورت گرفته 
و او را باید قطعا ســرمربی آینده تیم  ملی بدانیم. بدین ترتیب، دیدار 
تدارکاتی با ســوریه که 16 خردادمــاه در ورزشــگاه آزادی برگزار 
می شود،  نخســتین محک ویلموتس روی نیمکت ایران خواهد بود. 
این مربی بعد از امضای قرارداد به کشورش بازمی گردد و بعد از چند 
روز دوباره به ایران خواهد آمد. شــاید نخســتین فهرست ویلموتس 
بتواند ســورپرایزهای جدیدی را در دل خود جای دهد؛ اگرچه فعال 
او شــناخت چندانی از بازیکنان ایرانی ندارد و قطعــا باید در این باره 

مطالعه زیادی کند. 

ویلموتس نخستین روز حضورش در ایران را با تهرانگردی و درختکاری گذراند

قرارداد  »حرفه ای« نبود،  امضاء نشد!

نویــد محمــدزاده، 
استقاللی،  هنرپیشه 
و  صحبت هــا  بــه 
رئیس  توجیه هــای 
داوری  دپارتمــان 
صحنــه  دربــاره 
مشکوک گل استقالل 
این  با  آبادان  نفت  به 
اســتوری واکنــش 

نشان داد. 


