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اتوئو تراکتوری 
نمی شود!

طی روزهای گذشته، اخباری 
مبنی بــر احتمــال انتقال 
ســاموئل اتوئو، مهاجم سابق 
بارســلونا به تراکتورســازی 
مطرح  شــد کــه الیاســی، 
مدیرعامل تبریزی ها این خبر 
را رد کرد: »ما در نظر داریم 4 
بازیکن باکیفیت خارجی به 
خدمت بگیریم، اما اسامی ای 
مانند اتوئو و... که در رسانه ها 
مطرح می شــود، مد نظر ما 

نیستند.«

مسعود شجاعی 
در راه هند

باشگاه فوتبال گوا قصد دارد 
مسعود شجاعی را جایگزین 
بازیکن اسپانیایی خود کند. 
به گفته مقامات این باشگاه، 
مسعود شجاعی می تواند در 
هند طرفداران زیــادی پیدا 
کند. کاپیتان تیم ملی ایران 
که چند سالی است در لیگ 
یونــان بازی می کنــد، هنوز 
تکلیــف خود را بــرای فصل 
آینده مشخص نکرده، اما بعید 
است هند را به عنوان مقصد 

خود انتخاب کند. 

بدشانسی عجیب 
هوادار انگلیسی

یک هــوادار تیــم انگلیس 
کــه از همســرش مقداری 
پول قرض می گیرد تا برای 
تماشــای مســابقات جام 
جهانی بــه روســیه برود، 
هنگام تبادل شماره تلفن با 
یک هوادار برزیلی تصویرش 
روی صفحه بزرگ ورزشگاه 
نقش می بندد. همســرش 
این تصویر را می بیند و به او 
پیامک می زند: »یا در روسیه 
بمان، یا بــا این زن به برزیل 
برو. قبل از هــر چیز پولی را 
هم که از مــن قرض گرفته 
بودی تا به جام جهانی بروی، 

برگردان!«

 

مجتبی جباری، بازیکن باسابقه فوتبال ایران که در تیم های استقالل و سپاهان بازی های درخشانی از 
خود به نمایش گذاشت در لیگ هفدهم یک فصل ناکام در استقالل داشت که در نهایت منجر به شکایت 
این بازیکن از آبی پوشان پایتخت شد. او حاال تصمیم به خداحافظی از فوتبال گرفته و در این باره می گوید: 
»دلیل خداحافظی من این بود که دیگر شرایط بازی کردن در استقالل وجود نداشت و به همین دلیل 
من انگیزه ای برای ادامه  فوتبال نداشتم.« وی درباره آینده اش بیان کرد:  »احتماال در کالس های مربیگری 

شرکت کنم تا در آینده وارد این حرفه شوم.«

آخرین 
شکایت شماره 

هشت آبی

عکس نوشت

جشن تولد ۷۶ سالگی مهدی فخیم زاده که چندی پیش در شمال کشور 
دچار تصادف رانندگی شــد و چند روزی در بیمارستان بستری بود، با 
حضور چند تن از بازیگران برگزار شــد. گلناز خالصی، بازیگر سریال 
»فوق سری« تصویری از جشن تولد ۷۶ سالگی مهدی فخیم زاده را در 
اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: »استادم تولدت بر همه ما مبارک، بمانی 

بزرگمرد«.

عکس منتشر شده ای از پربازیگر ترین و پرهزینه ترین فیلم کمال تبریزی 
و یکی از پرهزینه ترین فیلم های ســینمای ایران با نــام »ما همه با هم 

هستیم«

تیری  قرارگرفتن  از  بعد 
مربی  به  عنــوان  آنری 
بلژیــک مقابل تیم ملی 
فرانســه و دیــدارش 
بــا امباپه، عکســی از 
نونهالی ســتاره  دوران 
فرانسوی ها در کنار آنری 
منتشر شد که نگاه ها را به 

خود جلب می کند.

آمیتاب باچان، ستاره سینمای بالیوود به همراه پسرش آبشیک باچان 
سه شنبه شب در ورزشگاه سن پترزبورگ حاضر شد و دیدار تیم فرانسه و 

بلژیک را از نزدیک تماشا کرد.

خرده خبر

     عبدی شو، حیایی شو  می شود؟

دریا فرج پور| وقتی شنیده شد که قرار است 
شبکه نسیم برنامه ای تولید کند با محوریت اکبر 
عبدی، به نظر می رسید این برنامه یکی از قله های 
تلویزیون را شکل خواهد داد. به هر حال، شبکه 
نســیم با مطالعه و فکرشــده در سایه موفقیت 
خندوانه و دورهمی ســراغ این برنامه رفته بود و 
این  احتمال موفقیت این برنامه را بیشتر می کرد؛ 
به خصوص که مجری اکبر عبدی بود. بازیگری با 
نوعی شیرینی ذاتی که حتی حرف زدن عادی او را 
نیز برای مردم جذاب می کند، اما وقتی عبدی شو 
روی آنتن آمد توقعات را برآورده نکرد. برنامه در 
شب های اول نه مثل عبدی بامزه بود، نه شیرینی 
هتاکی های این مجری- بازیگر را با خود داشت و 
نه این که در زمینه طنز و کمدی کاری نو به شمار 
آمد. این شکست باعث یک ناامیدی بزرگ بود که 
آن را در قالب کامنت های شــماری از مخاطبان 
شــبکه های مجازی در این روزهــا می دیدیم. 
همزمان با این انتقادات این امید هم وجود داشت 
که برنامه در گذر زمــان راه خود را پی بگیرد، اما 

انگار مدیران تلویزیون این امید را باور نداشتند.
االن چند روزی اســت کــه در فضای مجازی 
شــایعاتی منتشــر می شــود در این مورد که 
ســازندگان برنامه شــبی با عبدی در نظر دارند 
امین حیایی را به جای اکبــر عبدی جایگزین 
کنند. بگذریم از این شــوخی کــه برنامه ای که 
اسمش شبی با عبدی است نمی تواند مجری اش 
امین حیایی باشد، اما به هر حال دلیلی که برای 
جدایی عبدی گفته می شود مشکالت جسمی 
اکبر عبدی است؛ مشــکالتی که قطعا یک شبه 
پیش نیامــده و زمانی که پیش تولیــد و تولید 
قسمت های آغازین برنامه در جریان بود نیز عبدی 
این وضعیت سالمتی را داشته است. این جاست 
که به نظر می آید گمانه زنی های نشریاتی که دلیل 
رواج شایعه جایگزینی اکبر عبدی را عدم بازخورد 
پیش بینی شــده برنامه شــبی با عبدی عنوان 

می کنند، صحت داشته باشد.
حاال در شــرایطی که شــنیده ها حاکی از آن 
است که امین حیایی نیز درخصوص این موضوع 
بی تمایل نیست؛ باید دید فرجام برنامه  عبدی چه 

خواهد شد.
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اتفاق تلخ آتش گرفتن تانکــر نفت و زنده 
در آتش ســوختن حدود 30نفر از هموطنان 
سنندجی اتفاق تلخی بود که با ابراز همدردی 
مردم در فضای مجازی هم روبه رو شد. مردم 
به خاطر این حادثه بسیار تلخ  نظرات مختلف 
و پیام های خود را با هشتگ کردستان تسلیت 
منتشر کردند و خواهان رسیدگی با شفافیت 
کامل مســئوالن درباره علت قربانی شــدن 
هموطنــان در آتش شــده  اند. در این حادثه 

انفجار یک تانکر باعث به آتش کشیده شدن اتوبوس مسافربری شد.

وقتی وارد صفحه توییتر می شوید، به خوبی مشخص 
است که ســوژه مســابقه نیمه نهایی جام جهانی که با 
پیروزی یک بر صفر فرانســه مقابل بلژیک همراه شد،  
نخســتین ترند این شــبکه اجتماعی در جهان است. 
اخبار و اطالعات مربوط به این مسابقه هم البته در سایر 
شبکه های اجتماعی و ســایت های خبری مهمترین 
عناوین را به خود اختصاص داده است. با صعود فرانسه به 
فینال جام جهانی خیلی ها بر این باور هستند که این تیم 
بیشترین شانس را برای قهرمانی دارد. از بلژیک هم به عنوان تیم دوست داشتنی و شایسته در داخل و خارج از 

ایران نام برده می شود.

شفاف سازی دولت درباره دریافت کنندگان ارز دولتی چند وقتی می شود که سروصدای زیادی در محافل 
ورزشی به راه انداخته اســت. دریافت ارز برای واردکردن کاالهایی که هیچ ارتباطی با  زمینه فعالیت برخی 
دستگاه ها و نهادها ندارد، به قدری با اعتراض مردم مواجه شده که انتقادات خود را با هشتگ رانت دالر 4200 
تومانی درفضای مجازی مطرح و خواهان برخورد با متخلفان احتمالی هستند. داستان های مربوط به دریافت 

دالر دولتی برای واردات خودرو هم یکی از داغ ترین سوژه ها برای انتقاد مردم است.

جدایی کریســتیانو رونالدو از رئال مادرید به جز بازی های 
نیمه  نهایــی جام جهانی تقریبا همه چیــز را در دنیای اخبار 
فوتبال جهان تحت تأثیر خود قــرار داده و طرفداران فوتبال 
هم درحال واکنش نشان دادن به ترک رئال از سوی بهترین 
بازیکن جهان هستند. رونالدو که بعد از فینال لیگ قهرمانان 
اعالم کرده بود احتماال از این تیم جدا می شــود، حاال تهدید 
خود را عملی کرده و فوتبال خود را در یوونتوس ادامه خواهد 
داد. تمام اتفاقات مربوط به جدایــی رونالدو از رئال و حضور 
او در توریــن در صدر اخبار رســانه های جهان قــرار دارد. 
چهره های سرشــناس دنیای فوتبال هم البتــه به این اتفاق 

واکنش نشان می دهند.

#  رونالدو

#  فرانسه _بلژیک
#  رانت_دالر_4200_تومانی

#  کردستان_تسلیت

 

شــهروند| تلویزیون در ماه شــلوغ بازی های 
جام جهانی ســریال جدیدی برای پخش نداشت. 
حاال چند ســریال در نیمــه راه دارد که یا درحال 
نگارش اند یا در مرحله تولید، اما مشــکالت مالی 
صداوسیما روند تکمیل مراحل تولید و پیش تولید 
آن  را کند کرده اســت. مجموعه 90 قسمتی طنز 
مهران مدیری، سریال های آچمز، بهترین  سال های 
زندگی، لحظه گرگ و میش، فوق لیسانسه ها، بانوی 
عمارت و ســتایش ازجمله این مواردی اند که در 

دستور کارند.
مهدی روشــن روان، مدیر گروه فیلم و ســریال 
شبکه سه سیما درباره وضع بعضی از این سریال ها 
که به دلیل بی پولی روندشــان دچار مشکل شده 
است، توضیح داد: »اوضاع طنز در تلویزیون خوب 
نیست و اکثر افرادی که در حوزه طنز کار می کنند، 
درحال حاضر در ســینما کار می کنند. از طرفی به 
دلیل مشکالت مالی برخی از کارهای طنز ازجمله 
ســاخت »فوق لیسانســه ها« هم به تعویق افتاد. 
متاســفانه نگارش ها به خاطر وضــع پرداخت به 
کندی انجام می گیرد.« چندوقت قبل هم مهران 
مدیری از تصمیم خود برای ساخت سریال طنز 90 

قسمتی خبر داد و حاال او هم درحال نگارش است. 
مرتضی میرباقری، معاون ســیما درباره  جزییات 
ساخت ســریال مهران مدیری گفت: »مذاکرات 
اولیه این سریال در ســیمافیلم صورت گرفته و 
این ســریال درحال حاضر در حد همان مرحله  
مذاکرات اولیه اســت اما پخش آن از شبکه سه 

سیما خواهد بود.«
البته انگار بی پولی بدجوری گریبان صداوسیما را 
گرفته است که مهدی روشن روان، مدیر گروه فیلم 
و سریال شبکه سه سیما می گوید؛ اگر پول داشتیم، 

االن »فوق لیسانسه ها« روی آنتن بود.

سریال ۹۰ قسمتی مهران مدیری درحال نگارش است

بی پولی فوق لیسانسه ها در سیما گیردادن به فوتسال و سنگ نوردی در همدان و مشهد
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هفته هـای  در   شـهروند  روزنامـه 
اخیـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
 انتقـادات خـود بی نصیـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پیامـک 

باشـید تمـاس  در   5۰۰۰2۶2۶۶2

وز
گ  ر

شت
 ه

شهروند| طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر فعالیت های ورزشی همزمان مردان و 
زنان در رشته های مختلف به گوش رسیده و واکنش مسئوالن را در پی داشته است.

تمرین مختلط سنگ نوردان مرد و زن!
تمرینات تیم های ملی سنگ نوردی مردان و زنان این روزها در همدان درحال پیگیری 
است. روز سه شنبه خبرنگاران و عکاسان با هماهنگی فدراسیون در محل تمرینات حاضر 
شدند و بعد از این که تصاویر این تمرین را منتشــر کردند، حاشیه های زیادی به وجود 
آمد. گزارش تصویری منتشرشده در خبرگزاری ها نشان می داد که مردان و زنان درکنار 
هم درحال تمرین هســتند. انتقادات از این مسأله باال گرفت و فدراسیون کوهنوردی و 
صعودهای ورزشی مجبور به پاسخگویی شد: »آن چه که به عنوان حضور و تمرین توأمان 
اعضای تیم های ملی مردان و زنان تصویر شده، براساس هماهنگی صورت گرفته با عوامل 
تیم های ملی جهت تسریع زمانی در تهیه گزارش تصویری- خبری بوده است. تنها برای 
دقایقی و صرفا جهت تهیه خبر و عکس به صورت همزمان این موقعیت در سالن محقق 
شد اما اردوی مختلطی برقرار نبوده و نیست.« به  هرحال، با وجود توضیح فدراسیون، باید 
به این نکته اشاره کرد که حتی برای پوشش خبری- تصویری هم تمرین مختلط تیم های 

ملی در رشته های مختلف مرسوم نیست.
فوتبال مختلط در مشهد

ساعاتی بعد از انتشار تصاویر از تمرین مختلط سنگ نوردان، رئیس هیأت فوتبال مشهد 
هم از یک اتفاق عجیب در این شــهر خبر داد:   »اخیرا موارد و تخلفاتی در حوزه فوتبال 
استان درحال انجام است که جای تأســف دارد. به عنوان مثال متوجه شده ایم افرادی از 
مربیان مرد به بانوان مراجعه می کنند و اعالم می کنند که در ازای دریافت مبالغی آماده اند 
که برای بانوان کالس خصوصی فوتبال برگزار کنند. همچنین فوتبال های دسته جمعی و 

مختلط بین پسران و دختران در سالن های فوتسال که در اختیار بخش خصوصی است، 
برگزار شده اســت.« مهدی برادران در این مصاحبه به موارد مختلف از این دست اشاره 
کرده؛ درحالی  که خودش یکی از مسئوالن امر در مشهد به شمار می رود. البته او با ذکر 
این جمله که این اتفاقات در سالن های خصوصی رخ داده، مسئولیت را از روی دوش خود 
خالی کرده است. به  هرحال باید دید کدام یک از مسئوالن استانی و شهری در این ماجرا 

خود را دخیل می دانند که اقدام به پیگیری کنند.


