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روایت داغ

مزایده برای موی 
» بتهوون«

حراجی بریتانیایی » ساتبیز«، 
طــره مویــی از » لودویگ فان 
بتهوون« موسیقیدان برجسته 
آلمانی که خودش آن  را در  سال 
۱۸۲۶ به دوســت پیانیستش 
هدیه داده بود، به مزایده خواهد 
گذاشت. تخمین زده می شود 
این طره مو بــه قیمت ۱۵ هزار 

پوند به فروش برسد.

ساخت فیلمی 
درباره زندگی 

حضرت عیسی)ع(
فیلم جدید »ترنس مالیک« به 
بخش های مختلفی از زندگی 
حضرت عیسی)ع( می پردازد. 
مارتیــن اسکورســیزی در 
جریان جشنواره فیلم ترایبکا 
افشا کرد که »ترنس مالیک 
پــس از دیدن »ســکوت« 
نامــه ای بــه من نوشــت و 
پرسید: مســیح )ع( از ما چه 
می خواهد؟« ســوالی که به 
 نوعی و تا حــدودی کارنامه 
فیلمسازی مالیک را به خود 
اختصاص داده و آشکارترین 
 نمودش در »درخت زندگی« 

دیده می شود.

سرمربیگری 
مجیدی روی هوا!

موضوع ســرمربیگری فرهاد 
مجیدی بــا این که از ســوی 
فدراسیون فوتبال مطرح شده 
اما باید در جلسه هیأت اجرایی 
کمیتــه ملی المپیــک مورد 
بررسی قرار بگیرد تا در صورت 
تأیید حکم ایــن مربی جوان 

صادر شود.

ممنوع الخروجی 
مدیران سابق 

پرسپولیس
گرشاســبی،   حمیدرضــا 
محمدرضــا حاجی بیگــی و 
ابوالفضــل روغنی ســه عضو 
هیأت مدیره پرسپولیس هستند 
که به دلیل بدهی مالیاتی این 
باشگاه ممنوع الخروج شدند و 

اجازه خروج از کشور را ندارند. 

 

رضا قوچان نژاد در مصاحبه ای به انتقاد از کارلوس کی روش پرداخت. او گفته اســت: »بعد از دیدار با اسپانیا به اتاق 
کی روش رفتم و در زدم تا با او صحبت کنم که چرا بازی نمی کنم اما او همه چیز را به بعد  موکول کرد و دیگر هم هیچ وقت 
حرف نزدیم. شاید برخی گفتند قوچان نژاد قهر کرده ولی اصال بحث قهر و قهربازی نبود. یکی از موضوعات ناراحت کننده 
اتفاقی بود. کاری بود که با سیدجالل حسینی کردند. بازیکنی که این قدر به تیم ملی خدمت کرده را این قدر راحت نباید 
روز آخر بگویند خط خورده است. تازه آن هم از خود آقای کی روش نشنوی و یکی از دستیاران کی  روش به او موضوع را 
بگوید. این مسائل بی احترامی است. این بی احترامی ها برای من هم پیش آمد.« گوچی همچنین از احتمال بازگشتش 

به تیم ملی گفته است.

گوچی
علیهکیروش:
ازاوناراحتم!

عکس نوشت

تازه ترین تصویر از کیت 
هرینگتون بازیگر نقش 
جان اســنو در سریال 
تخت«  و  تــاج  »بازی 
توانبخشــی  مرکز   در 

به سر می برد.

آغداشــلو،  آیدیــن 
هنرمند سرشناس نقاش 
یک ماه  گرافیســت  و 
پس از درگذشــت منیر 
بانوی  فرمانفرمائیــان، 
روایت  کــه  هنرمندی 
معاصــر او از آینه کاری 
ایرانی شهرت بین المللی 
یافت، دربــاره بیش از 
با  خود  آشنایی  40 سال 
او نوشت و طراحی خود 
از صورت فرمانفرمائیان 
را ضمیمه پســتش در 

اینستاگرام کرد.

کج هافبک  کاله  عادل 
خوزســتانی اســبق 
تصویری  پرسپولیس 
جالب از برانکو و کریس 
اســتوری  در  رونالدو 
خــود   اینســتاگرام 
منتشــر کرد. برانکو با 
پرسپولیس در سه سال 
اخیر 6 جام کسب کرد 
و رونالدو هــم با رئال، 
تیم ملی  یوونتــوس  و 
مقام های  بــه  پرتغال 

قهرمانی رسیده است. 

این تصویر متعلق به سارا دورســون خواجه مدافع تیم ملی زنان آلمان در 
جام جهانی ۲0۱۹ اســت. او پدری ایرانی و مادری ترکیه ای دارد. سارا که 
عضو تیم وولسفبورگ اســت، فصل فوق العاده ای را پشت سر گذاشت و به 

 قهرمانی در بوندس لیگا و جام حذفی فوتبال زنان آلمان دست پیدا کرد. 

تیتربازی
  پرسپولیس چطور چند روزه
 یک میلیون یورو جور کرد؟

پایاننگرانیهایسرخ؛برانکوماند

شــهروند| بعد از چند روز کــش و قوس و 
شایعات فراوان پیرامون جدایی برانکو ایوانکوویچ 
از پرسپولیس، دیروز  باالخره مدیران این باشگاه 
با فراهم کردن طلب این مربی کروات، از قطعی 
شدن ادامه همکاری او با سرخپوشان  خبر دادند. 
در حالی که ایرج عرب چند روز قبل در نشست 
خبری خود از طلــب یک میلیون یورویی برانکو 
پرده  برداشت و از مشکالت مالی این باشگاه سخن 
گفت، دیروز مدیرعامل پرسپولیس صحبت های 
جدیدی را مطرح  کرد:   »باشگاه پرسپولیس طبق 
توافق با برانکو و با تأمیــن اعتبار مورد نیاز پیش 
پرداخت فصل جدید را به وی  پرداخت و مطالبات 
وی در فصل گذشته را نیز تسویه کرد.« این که در 
طی 3، 2روز چطور مدیران پرسپولیس  توانستند 
طلب یک میلیون یورویی برانکو را فراهم کنند و 
حتی پیش پرداخت فصل جدید را هم به او بدهند، 
جالب به نظر می رسد. البته دوشنبه بود که وزارت 
ورزش رســما به کمبودهای مالی اســتقالل و 
پرسپولیس  ورود کرد و به هواداران بابت حل این 
مشکل تضمین داد. سلطانی فر با وزیر ارتباطات 
تماس گرفته بود تا از طریق  اپراتورهای تلفن همراه 
نیازهای مالی سرخابی ها تأمین شود که گویا این 
اتفاق خیلی زود رخ داده است. حاال خیال  هواداران 
پرسپولیس بابت ماندن برانکو برای پنجمین فصل 
متوالی روی نیمکت این تیم راحت شــده و آنها 
 می توانند به رویاهــای بزرگتر یعنی قهرمانی در 
آسیا هم فکر کنند. البته پیش از این هم خیلی از 
بازیکنان و  مسئوالن پرسپولیس از ماندن برانکو به 
خاطر داشتن قرارداد خبر داده بودند، اما پیشنهاد 
نجومی االهلی عربســتان  باعث به وجود آمدن 
نگرانی هایی شده بود.  باشگاه پرسپولیس اعالم 
کرد در نامه ای از برانکو خواسته برای  دریافت این 
مبلغ، شماره حسابی معتبر که امکان انتقال پول 
به آن با توجه به شرایط مالی کشور، وجود داشته 
 باشد را به باشگاه اعالم کند یا این که دوشنبه هفته 
آینده 27 خــرداد، خود یا نماینده قانونی وی که 
معرفی  می شــود، برای دریافت وجوه، در باشگاه 

حضور پیدا کند. 
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محمد ســیانکی تقریبا هروقت 
ماموریت گــزارش یک مســابقه 
فوتبال پخش زنده مهم را برعهده 
می گیرد، مورد لطف فوتبالدوستان 
در شــبکه های اجتماعــی قــرار 
می گیرد. او دیروز گزارشــگر بازی 
دوســتانه ایران و کره جنوبی بود. 
باز هم گزارش او روی اعصاب بود و 
بیشتر از همیشه با حمله طرفداران 
فوتبال روبه رو شد. این توییت های 
منتخب را بخوانید تا متوجه شوید 
 که نظر مــردم درباره گــزارش او 

چه بود:  
ســیانکی میگه پس تهاجمی هم می تونیم بازی کنیم! کی روش جلومونــو گرفته بود تو این 

سال ها می تونستیم هر تیمو ۵ تا بزنیم!!
میگن تو جهنم همه بازی های تیم ملی و پرسپولیس رو میدن سیانکی گزارش کنه.

#ایران_کره با گزارش سیانکی، مجازات چه جرم و گناهیه که مرتکب شدیم؟
سیانکی میگه لباس مقدس تیم ملی رو دادن به ویلموتس!!!

سیانکی میگه لباس مقدس سرمربی تیم ملی کشورمون. حاال سرمربی کشورمون چی تنشه؟ 
پیرهن مردونه سفید.

ســیانکی میگه چرا اینقد کره ای ها از گل خوشــحالی میکنن، خب بعد از ۸سال تونستن گل 
بزنن، خوشحالی نداره؟

سیانکي خیلي سعي میکنه با این سبک گزارش کردن یه لبخند رو لب ملت بیاره ولي نمیدونه 
ملت مدام دارن ازش به تندترین شکل ممکن انتقاد می کنن.

سیانکی اگر مردم رو دوست داره دیگه گزارش نکنه!
 

ماجراهای رامبد و نگار ادامه دارد. در جدیدترین رخدادهــای این حیطه، دیروز دفاع یکی از 
بازیگران صداوسیما و استندآپ های خندوانه از رامبد جوان و نگار جواهریان که شایع شده بعد 
از همه  آن شعارهای پول درآر صداوســیمایی خطاب به مردم، برای به  دنیا آوردن فرزندشان به 

کانادا رفته اند، خبرساز شد.
سوســن پرور نوشــته بود: »خیلی ها با پول بیت المال این کارا رو می کنــن؛ چرا روزنامه ها از 
اونا چیزی نمیگن؛ زورتون به رامبد جوان رســیده؟ خودمون رو گول نزنیم ایران کشور ماست 
و دوســش داریم؛ اما این جا دروغ حرف اول رو می زنه، شاید کســی دلش نخواد بچه اش دروغ 
یاد بگیره«؛ موضوعی که واکنش های زیادی را حاصل آورد. واکنش هایی که بیشــتر روی این 
موضوع تمرکز کرده بودند که »اگر هم این ادعا راســت باشــد و این جا دروغ حرف اول را بزند، 
باز هم یکی از مهمترین دالیل شــیوع دروغ در کشور، همین سلبریتی های انحصاری هستند«. 
بعضی ها هم نوشــته بودند که این سلبریتی ها »بهتر است بیماری خودشــان را به   مردم ایران 

تعمیم ندهند«.
کاربری نوشــت: »البته کانادا هم با بهره مندی از پول مردم ایــران که در جیب امثال خاوری 
به آن سرزمین آورده شــده و زیر پا گذاشتن تمام قوانین پولشــویی که به آنها ملزم شده، فکر 
نمی کنم مثال خوبی برای جایی باشــه که دروغ حرف اول رو نمی زنه«. شــبیه نظر کاربری که 
گفته: »ولی همین رامبد جوان با حرف هایی که توی صداوســیما می گوید پول درآورده و زن و 

بچه اش را برده کانادا«!
 برخی نیز مثل همیشه زدند به فاز خنده و شوخی: »اومد ابروش رو درست کنه، زد چشمش 

رو هم کور کرد«.
البته یکی از کاربران نیز بــا یک ادعا فضای مجازی را به آتش کشــید و طعنه ها و کنایه های 
زیادی را به جان خرید: »من اگر روزی خارج از ایران زندگــی کنم، برای به  دنیا آوردن فرزندم 

حتما به ایران خواهم آمد تا محل تولدش ایران باشد«.

#رامبد_جوان
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اشیای بزرگ یا سنگین و 
همچنین ظروف شیشه ای ، ظروف 

چینی و سایر اشیای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی و 

شیمیایی  را در قفسه های پایین 
کابینت و کمد قرار دهید.
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کنسرتمحمدمعتمدی
بهنفعسیلزدگانلرستان

محمد معتمدی که ســابقه برگزاری گنســرت 
رایگان و ارزان را در تهران دارد، سه شنبه شب به نفع 
سیل زدگان لرستان کنســرت برگزار کرد. او درباره 
جزییات این کنسرت می گوید: »برنامه من بود که برای 
تابستان این کنسرت را تمدید کنم اما دست تنها بودم 
تا این که از سوی »انجمن دیده بان آزادی و توسعه« به 
ما پیشنهاد شد که به نفع سیل زدگان استان لرستان 
کنسرت خیریه برگزار کنیم. هدف هایمان در راستای 
همدیگر بود. افتخار داشتیم که در کنار این انجمن این 
کار را شروع کردیم. درنهایت تصمیم گرفتیم ارکستر 
بسیار بزرگی جمع کنیم و قطعاتی را آماده و تنظیم 
کردیم. اجاره ســالن با انجمن بوده و تخفیف در این 
زمینه گرفته شده است. قیمت بلیت ها ۲۵ تا ۸۰ هزار 

تومان است.«
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دیدار دوستانه تیم ملی ایران با 
کره جنوبی در شرایطی روز گذشته 
از ورزشــگاه جام جهانی ســئول 
برگزار شــد که تیم ملی باز هم  به 
کره نباخت تا ایــن تیم قدرتمند 
شرق آسیایی همچنان در حسرت 

پیروزی مقابل ایران باقی بماند. 
دو تیم در شــرایطی به تساوی 
یک بر یــک در پایان نــود دقیقه 
رضایت دادند که تیم ملی با هدایت 

ویلموتس برخالف دوران 8ساله حضور کی روش در مقابل یک تیم قدرتمند 
ترکیبی کامال دفاعی نداشت. توپ و میدان کامال در اختیار حریف نبود و گرفتن 
 نتیجه بستگی به شانس و اقبال و اتفاقات مسابقه نداشت. ویلموتس تیم ملی ایران 
را با تفکری هجومی به زمین فرستاد و موقعیت  های زیادی هم روی دروازه کره 
ایجاد کردند.  ایران قطعا با این تغییر ســبک بازی خود کره جنوبی را که قبل از 
مسابقه تیم ملی فوتبال، کشورمان را متهم به فوتبال کثیف کرده  بود، حیرت زده 
و غافلگیر کرد. البته نباید فراموش کنیم کــه کره هم مثل ایران موقعیت زدن 
گل های بیشتر به ایران را داشت و  در کل فوتبال زیبایی از سوی هر دو تیم شاهد 
بودیم. با این حال دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند. گل کره جنوبی در 
 دقیقه 58 توسط هوانگ اوی جو به ثمر رسید و یوزهای ایرانی تنها 4 دقیقه به 

کره ای ها فرصت دادند که خودشان 
را برنده  مســابقه بدانند. در دقیقه 
62 روی ارسال کرنر تیم ملی، کیم 
یونگ وون مدافــع کره دروازه تیم 
خودشان را باز کرد تا بازی مساوی 
 شود.   اتفاق بسیار مهم اما رضایت 
فوتبالدوســتان ایرانی از عملکرد 
تیم ملــی با هدایــت ویلموتس و 
پایان فوتبال دفاعــی ایران بود. در 
 شــرایطی که از چنــد هفته قبل 
نظرات کارشناسان و مردم درباره آینده تیم ملی پراکندگی های زیادی داشت، 
همین دو بازی  دوستانه با سوریه و کره جنوبی باعث شد که همه به آینده کاری 
ویلموتس در ایران امیدوارتر شــوند.   به هر حال خیلی ها هم آماده بودند که با 
شکست تیم ملی مقابل کره، دوباره هشتگ روزهای روشن خداحافظ را در فضای 
مجازی  در اشاره به وضع تیم ملی بعد از رفتن کی روش داغ کنند. منتهی عملکرد 
تیم ویلموتس در ورزشگاه پر از تماشــاگر جام  جهانی سئول و انگیزه و تالش 
بسیار زیادی ملی پوشان برای نباختن به کره و برنده شدن مقابل این تیم، تمام 
دهنیت های منفی را  از بین برد. این دومین تجربه حضور ویلموتس روی نیمکت 
تیم ملی بود و با این حال او و شاگردانش به کره در سئول نباختند و  شانس زیادی 

هم برای برنده شدن داشتند.  

جایزهایکهازمایکلداگالسدزدیدند

مایکل داگالس در گفت وگویی ادعا کرد در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۳ 
که وی با فیلم »پشت چلچراغ« حضور داشت و اسپیلبرگ رئیس  هیأت 
داوران بود، وی از جایگاهش اســتفاده کرد تا مانع اهدای جایزه به این 
بازیگر شود:  »اسپیلبرگ رئیس هیأت داوران جشنواره  فیلم کن آن سال 
بود و من هم در کن حضور داشتم. شایعات حکایت از این داشت که من 
بازیگر مرد منتخب برای دریافت جایزه  کن هستم، اما این طور نشد چون 
فیلم متعلق به اچ بی او بود، یعنی یک فیلم تلویزیونی هر چند در سینما 
هم به نمایش  درآمد .  « ظاهرا اســپیلبرگ همواره ابراز تردید کرده که 
فیلم هایی که برای استریمینگ یا تلویزیون ساخته می شوند، بتوانند از 
جایگاه  فیلم هایی که برای سینما ساخته می شوند، برخوردار و شایسته 

دریافت نامزدی اسکار باشند . 

ویلموتس همه را امیدوار کرد،کره را در زمین اش متوقف کردیم
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