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درگیری های مسلحانه در اندونزی، بازی های آسیایی را تحت تاثیر قرار می دهد
خطر بیخ گوش ورزشکاران ایرانی!

چه
دری

بوردو مشتری 
سامان قدوس

طبق گزارش فرانس فوتبال، 
ســامان قدوس کــه درحال 
حاضر در تیم استرشوند سوئد 
بــازی می کند، مــورد عالقه 
مســئوالن باشــگاه بوردوی 
فرانسه است. قدوس پیش از 
این نیز تأیید کرده بود که چند 
پیشنهاد جدی باشگاهی دارد، 
اما باید با مدیربرنامه های خود 

مشورت کند.

بیماری 
پیشکسوت دوبلور

ظاهــرا وضعیــت محمد 
عبادی که از دو سال قبل در 
بستر بیماری است، بدتر شده 
اســت. لیال صفاریان، همسر 
این هنرمند دوبلــور درباره او 
گفت که نخستین بار بیماری 
او را جزو بیماری های خاص 
اعالم کردند. یک هفته پیش 
وضعیت وی بدتر شــد و در 
آی سی یو بیمارستان فیروزگر 

بستری شد.

فغانی ممنوع 
التصویر نیست

عدم حضــور دوربین های 
تلویزیونی در بازگشت علیرضا 
فغانی از روسیه، این گمانه زنی 
را ایجاد کرد که داور بین المللی 
کشــور ممنوع التصویر شده 
است، اما مدیر شبکه ورزش 
ســیما تأکیــد کــرد؛ هیچ 
مشــکلی برای پخش تصویر 
علیرضا فغانــی داور فوتبال 
وجود ندارد و بــه  زودی او را 
به برنامه ای در شبکه ورزش 

دعوت می کنیم.

و اینبار ساالر 
عقیلی و امین تارخ

آلبوم موسیقی »صورتگر« 
به خوانندگی ســاالر عقیلی 
و آهنگســازی و تنظیم علی 
پژوهشگر منتشر و روانه بازار 
موسیقی سراسر کشور شد و 
دکلمه اشعار آن بر عهده امین 

تارخ است.

 

با بسته شدن پرونده رقابت های جام جهانی 2018 روسیه، نشریه گاردین به عملکرد تک تک بازیکنانی 
که در این رقابت ها فرصت رفتن به میدان پیدا کردند، نمره داده است که در این میان در تیم ملی ایران 
علیرضا بیرانوند با گرفتن نمره میانگین 8.67 بهترین بازیکن و مسعود شجاعی، کاپیتان و  هافبک تیم 
با نمره 6 ضعیف ترین بازیکن بوده است. براســاس گزارش گاردین بعد از بیرانوند، احسان حاج صفی، 
وحید امیری، امید ابراهیمی و کریم انصاری فرد به صورت مشترک در رده دوم بهترین بازیکن ایرانی قرار 

می گیرند، همچنین عملکرد مجید حسینی و روزبه چشمی نیز ضعیف دانسته شده است.

 شجاعی
  کمترین نمره 

در تیم ملی ایران

عکس نوشت

آشفتگی خیابان های پاریس 
بعد از جشــن قهرمانی تیم ملی 
فرانســه در جام جهانی ســوژه 
رسانه های برتر جهان شده است. 
مردمان پاریس حسابی خیابان ها 
را به هم ریختنــد تا کار رفتگرها 

زیاد شود.

آندرس اینیســتا که به باشگاه ویسل کوبه ژاپن ملحق شــده، سرانجام به 
این کشــور رفت تا فصل دیگری از دوران فوتبالی خود را آغاز کند؛ حضور او با 

استقبال ویژه ژاپنی ها همراه بود.

با  مجید صالحی 
انتشار این سه عکس 
در اینســتاگرامش 
نوشت: سالم بعضی 
سربازهایی  وقت ها 
هستند که دوربین 
نیست  همراهشون 
و قــرار میشــه با 
گوشی عکس بگیرم 
و براشون بفرستم، و 

من هم با افتخار انجام میدم.اما متاسفانه شماره این سه نفر عزیز رو بین بقیه 
دوستان گم کردم اگه آشنا در اومدند بهشون برسونید. 

بهاره افشــاری با 
انتشــار این عکس 
اینســتاگرامش  در 
نوشت: رفیق روزهای 
ســخت ممنون که 
به دیدن ســریک با 
مردم نشستی ...آقای 
هنــدی می گفــت 
چندین بار در وسط 
فیلم بلند خدارو شکر 

کردی که من فیلمم رو ساختم، خدا به وسعت قلبت درخشان و محبوبت کرده.

تیتربازی
شکایتی به دست جادوگر نرسید

تاج پیگیر علی کریمی نشد!
شهروند| اینطور که از شواهد پیداست، مهدی 
تاج، رئیس فدراسیون فوتبال شکایت خود از علی 
کریمی را که چند ماه قبل انجام شــده بود، پس 
گرفته است. هفدهم بهمن ماه  سال گذشته،  در 
شــرایطی که انتقادهای علی کریمی اسطوره 
فوتبال ایران از مدیریت فدراســیون فوتبال به 
اوج خود رســیده بود،  در اتفاقــی حیرت انگیز 
وکیل مهدی تاج گفت وگویی با ســایت رسمی 
فدراســیون فوتبال انجام داد و رسما اعالم کرد 
به خاطر شدت انتقادات و بحث های مطرح شده 
از سوی کاپیتان اسبق تیم ملی علیه او در دادگاه 
طرح شکایت خواهند کرد. وکیل رئیس فوتبال 
ایران در آن مقطع گفته بود: »بنده هیچ سمتی در 
فدراسیون فوتبال ندارم و اصوال از فضای فوتبال 
دورم، اما نظر به این که علی کریمی در روزهای 
اخیر مبادرت بــه اتهام زنی و ایراد مطالب خالف 
واقع و کذب درباره موکل بنده کرده اســت که 
طبق قانون قضائی، هتک حرمت و تشویش اذهان 
عمومی محسوب می شود، به منظور احراز واقع 
و احقاق حق در مرجع قضائی طرح دعوی کردم 
و برای رعایت عدالت و اصل بی طرفی، شــکایت 
را به رکن قضائی فدراسیون ارسال نکرده ام.« در 
همان مقطع علی کریمی در واکنش به شکایت 
تاج از خودش این انتقاد را مطرح کرد که چرا خبر 
شکایت شخصی را با سوء استفاده از موقعیت در 
سایت فدراســیون فوتبال اعالم کردند و اهالی 
فوتبال هم روی این انتقاد مهر تایید زدند. البته 
علی کریمی در همان مقطــع تاکید کرده بود از 
شکایت تاج بشدت استقبال می کند. با این وجود 
حاال بعد از گذشت 6 ماه از اعالم طرح شکایت در 
دادگاه باخبر شدیم که این پرونده با نظر مهدی 
تاج پیگیری نشــده و به نظر می رســد رئیس 
فدراســیون قید ادامه دعوای حقوقی با یکی از 
محبوب ترین چهره های فوتبال ایران را زده است، 
چراکه اگر شکایت تاج پیگیری شده بود،  کریمی 
باید در این مدت برای پاسخگویی درباره انتقادها 
و طی کــردن مراحل قانونــی در دادگاه حاضر 

گذشته می شد، اما در 6  ماهه 
ابالغیه ای  به دســت او هیچ 
است  کــه در نوع نرسیده 
جالب  نظــر خود  بــه 

می رسد.
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انتشار شایعه خداحافظی عادل فردوســی پور از تلویزیون با وجود این که تکذیب شد، بازتاب 
بسیار زیادی در روزهای اخیر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته است. به هرصورت همه 
می دانند که با وجود تکذیب رابطه عادل با مدیران ســازمان صداوسیما به خاطر اتفاقات برنامه 
20١8 شکرآب شــده و او با محدودیت های بیشتری نسبت به قبل برای کارکردن روبه رو است. 
از همین حاال خیلی ها منتظر شروع برنامه نود هستند تا ببینند این اختالفات آیا روی عملکرد 

برنامه نود هم تأثیر خواهد گذاشت یا خیر.

افشاگری روزنامه شرق از تخلفات رخ داده در موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج روز گذشته 
جنجال زیادی در شــبکه های اجتماعی و جامعــه به وجود آورد و دربــاره زوایای مختلف این 
پرونده و مشکالتی که برای سپرده گذاران طلبکار ایجاد شــده، صحبت های زیادی انجام شد. 
درباره تخلفات مدیرعامل این موسســه و ســوابق کاری و نحوه و پســت گرفتن او و ارتباطات 
فامیلی اش هم جنجال زیادی به وجود آمد و مردم هم خواهان شفافیت بیشتر مسئوالن در روند 

مبارزه با فساد در کشور هستند.

ترانه علیدوســتی بازیگر مطرح سینما از صبح روز گذشــته کمپین جالبی را در توییتر برای 
مصرف کمتر برق راه اندازی کرد و هشــتگ خاموشش کن هموطن را داغ کرد. ترانه علیدوستی 
در این رابطه نوشت: »یه پیشنهاد. بیایید بازی. هرکی این توییت رو دید، به مدت 60 ثانیه همه 
لوازم برقی اتاقی که توشه رو خاموش کنه. بعدشم ریتوییت. من شروع کردم ٩:4٩ صبح« وقتی 
این کمپین مورد توجه مردم قرار گرفت، او ســپس چند توییت درباره وسایل برقی که مصرف 
زیادی دارند، منتشــر کرد تا ســطح آگاهی مردم را زیادتر کند. یکی از موضعات مورد اشاره او 

چای سازها بود که معموال صبح تا شب روشن هستند!

مدیران ســازمان لیگ و فدراســیون فوتبال اعتقاد دارند که درباره پرونده سوپرجام به اعالم 
نتیجه 3 بر صفر مسابقه به ســود پرسپولیس،  اقتدار خود را نشــان دادند و در چنین شرایطی 
هم هواداران پرســپولیس و هم هواداران استقالل نســبت به عملکرد مدریت فوتبال ایران به 
شدید ترین شکل ممکن انتقاد می کنند و در شــبکه های مجازی مدعی هستند تنها چیزی که 
از مدیران نمی بینند، اقتدار است. یکی از هواداران پرسپولیس هم در توییتی جالب نوشته بود: 
»اقتدار این که وقتی برنامه ریزی می کنید، باشگاه اســتقالل یا هر باشگاه دیگه ای خودشون رو 
ملزم به اجرای او می دونستن و حتی شده با تیم امیدشون تو سوپرجام شرکت می کردن«. باید 

دید در نتیجه این اقتدار جریمه ای هم شامل حال استقالل می شود یا نه.

#  اقتدار

#  موسسه_ اعتباری_ثامن_ الحجج
#  خاموشش_کن_هم وطن 

#  فردوسی_ پور#نود

 

دانشجوی 2١ساله ای که ایمیل سلنا گومز را هک 
کرده است، با مجازات ٩ سال زندان روبه روست.

ســوزان اترچ برای ورود به حســاب کاربری یاهو 
و ای کالد سلنا گومز ستاره پاپ بین جون 20١5 تا 
فوریه 20١6 و انتشار عکس های خصوصی او متهم 

شناخته شد.
این دانشجوی 2١ســاله اهل نیوجرسی در این 
پرونده به ١١ مورد عنوان مجرمانه متهم اســت که 
شــامل 5 مورد برای دزدی هویــت و 5 مورد برای 
استفاده از دیتای کامپیوتر شخصی افراد و یک مورد 

برای دسترسی غیرمجاز به دیتای دیگری است.
اگر اترچ در اتهامات وارده مجرم شــناخته شود، 

ممکن است به ٩ سال و 8ماه حبس محکوم شود.
طبــق گزارش های واصله از تیــم تحقیقات این 
پرونده، اترچ از طریق پاســخگویی به یک ســری 
سواالت امنیتی موفق به بازیابی رمز عبور گومز شده و 
اطالعات الزم برای پاسخگویی به سواالت را آنالین به 
دست آورده است. آنها همچنین اعالم کردند که اترچ 
پولی از این اقدام به دست نیاورده و اطالعات را برای 

نشریه ها نفرستاده است.
انتظار می رود دادگاه اترچ در تاریخ 2۷ اگوســت 
برگزار شود و دادستان وثیقه ای معادل 250 هزار دالر 

برای او پیش بینی کرده است.

مجازات سنگین برای مزاحم سلنا گومز
۹ سال و ۸ماه حبس در انتظار سوزان اترچ است ال
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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   ۵000۲6۲66۲
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شهروند| بازی های آسیایی 2018 
حدود یک ماه دیگر در دو شــهر کشور 
اندونزی آغــاز خواهد شــد. برخالف 
دوره هــای قبلــی که در کشــورهای 
پیشرفته و دارای تجربه میزبانی همچون 
کره جنوبی و چین برگزار شده، این دوره 
از بازی های آســیایی شاید مهمترین 
میزبانی تاریخ ورزش اندونزی باشــد. 
همین مســأله پای مسئوالن عالیرتبه 
این کشور را هم وسط کشیده و یکی از 
دغدغه های ایــن روزهای آنها برقراری 
امنیــت در طول برگــزاری بازی های 
آسیایی اســت. روز گذشته سخنگوی 
پلیس جاکارتا اعالم کرد کــه از زمان 
شــروع طرح پاکســازی جاکارتا برای 
 بازی هــای آســیایی ۲۰۱۸ حــدود 
دو هزار نفر دستگیر شــده اند؛ ۵۲ نفر 
هدف گلوله های پلیــس قرار گرفته اند 
که 11 نفر آنان در این درگیری ها کشته 

شــده اند. این طرح که دو ماه اســت از 
سوی مسئوالن کشــور اندونزی برای 
پاکسازی دو شــهر جاکارتا و پالمبانگ 
از هرگونه خالفکار اجرا شــده، نشــان 
می دهد که امنیت در این کشور به اندازه 
کافی وجــود ندارد. حاال این شــرایط 
نزدیک به 9 هزار ورزشــکار و چند هزار 
مسئول و خبرنگاری که قرار است ماه 

آینده به اندونزی ســفر کنند را نگران 
کرده اســت. حتی درصورت رخ دادن 
اتفاقی غیرمترقبه میزبانی اندونزی زیر 
سوال خواهد رفت و زحمات چند ساله 
مسئوالن این کشور هدر می رود. البته 
این خطرها شــامل حال ورزشــکاران 
ایرانی هم می شــود؛ اگرچه مسئوالن 
حراست کمیته ملی المپیک در چند 

ماه گذشته ســعی کرده اند با برگزاری 
جلســات توجیهی نفــرات اعزامی به 
اندونزی در این باره توجیه کنند. اتفاقاتی 
که این روزهــا در اندونزی رخ می دهد، 
واکنش برخی از فعاالن حقوق بشــر را 
هم برانگیخته است. اینکه خیلی راحت 
ماموران پلیس اندونزی به خالفکاران 
گلوله شلیک می کنند و آمار کشته ها 
را باال برده اند، از دید برخی اتفاق خوبی 
نیســت. یکی از فعاالن حقوق بشر در 
این باره می گوید: »بهتر است مسئوالن 
جاکارتــا تالش کنند تــا حمل ونقل، 
زیرساخت ها، مشکل ترافیک و تمیزی 
پیاده روهــا را حل کننــد.« به هر حال 
مســائل امنیتی یکــی از ماجراهایی 
است که پیش بینی می شود بازی های 
آسیایی 2018 را تحت تاثیر خود قرار 
دهد و برای ورزشــکاران کشورمان هم 

خطرآفرین باشد.


