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فغانی هم رفت در کار آگهی!

تنها کافی است سری بزنید به اینستاگرام علیرضا 
فغانــی. او و کمک هایش حاال یکــی از گروه های 
داوری روی بورس در فوتبال دنیا هســتند که مدام 
برای بازی های دوستانه هم دعوت می شوند. فغانی 
که یک سال ونیم قبل تجربه ای ناموفق برای حضور 
در انتخابات شورای شهر تهران را داشت و به نتیجه 
نرسید، چندی قبل تأکید کرد که امکان ندارد دیگر 
دنبال کارهای مدیریت شــهری یا سیاست برود. او 
اگرچه فالوورهای میلیونی ندارد اما در ماه های اخیر 
توانســته از مرز 100 هزار فالوور عبور کند، می توان 
دید که وارد کار تبلیغات شده و شاید مثل خیلی از 
سلبریتی های ورزشی هم دنبال این است تا از این 

مسیر به درآمدی برسد.

داد
روی

قانونبازنشستههادرفوتبالاجرانمیشود؟

 آخرین البی های تاج
 برای ماندن روی صندلی ریاست

شهروند| مهلت قانونی برای اجرای قانون منع بکارگیری 
بازنشســتگان در دســتگاه های مختلف 24 آبان  به اتمام 
می رسد و در چنین شرایطی در حوزه ورزش بالتکلیفی حرف 
اول و آخر را می زند! دلیل هم این اســت که روسا و مدیران 
بازنشسته چندین فدراسیون ورزشی اصال از تصویب قانون 
مورد نظر راضی نیستند و دوســت ندارند استعفا بدهند! از 
طرفی دیگر مدیران وزارت ورزش به صراحت اعالم کرده اند 
قانون بدون هیچ گونه مصلحت اندیشــی اجرا خواهد شد و 
هر کسی که بازنشسته باشد، باید از سمت خود استعفا دهد. 
منتهی نکته قابل تامل اینجاست که در یک ماه گذشته هیچ 
مدیر بازنشســته ای در حوزه ورزش به این قانون تن نداده و 
همه در تالش برای پیدا کردن راهی هســتند تا در سمت 
خود باقی بمانند. داستان فدراسیون فوتبال البته در بین تمام 
فدراسیون های ورزشی شکل و شمایل پیچیده تری دارد. در 
خبرها آمده که تاج هم یکی از چهار رئیس فدراسیون ورزشی 
بوده که در مذاکره با فدراســیون های جهانی موضوع فشار 
دولتی برای استعفا دادن را مطرح کرده و خواهان جلوگیری 
از برکناری خود شده است. او البته در مرحله نخست بحث 
جانبازی باالی 50 درصد خود را مطرح کرد و بعد مشخص 
شد که  درصد جانبازی اش تنها 45 درصد است و باید برای باال 
بردن  درصد جانبازی اش با بنیاد شهید وارد مذاکره شود که 
به نظر می رسد این پروژه هنوز با موفقیت همراه نشده است. او 
حاال برنامه دیدار با نمایندگان مجلس را برای پیدا کردن یک 
راه حل قانونی در دســتور کار خود قرار داده و نیمچه امیدی 
به تصویب طرحی در مجلس دارد که براســاس آن روسای 
فدراسیون های ورزشی شــامل این قانون نباشد که خیلی 
بعید است چنین اتفاقی رخ بدهد. البته تاج مذاکراتی هم با 
مقامات دولت داشته تا بتواند روی صندلی ریاست بر فوتبال 
باقی بماند، اما چاره ای جز اجرای قانون ندارد. صحبت های 
مدیران فوتبال درباره غیردولتی بودن این مجموعه و تبعیت 
از فیفا هم البته دیگر اهمیتی برای مسئوالنی که قرار است 
قانون را اجرا کنند، ندارد، چراکه تاج دو ســال قبل 42 نفر از 
کارمندان فدراسیون و سازمان لیگ را به خاطر بازنشستگی 
اخراج  و تاکید کرده بود چاره ای جز تمکین از قانون ندارند. 
با این حال شنیده شده تاج در مذاکره با وزارت ورزش اعالم 
آمادگی کرده خودش در پست ریاســت باقی بماند و عذر 
تمام مدیران بازنشسته در فدراسیون را بخواهد. منتهی وزیر 
هم روی اجرای قانون تاکید داشته است. به هرحال مسعود 
ســلطانی فر هم به تمام روسای بازنشسته گفته که به جای 
وارد کردن هزینه به ورزش ایران  مقاومــت در برابر قانون،  
خودشــان به صورت مسالمت آمیز از ســمت خود استعفا 
بدهند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده اســت. با این حال باید 
 دید نتیجه تالش های همه جانبه تاج برای ماندن در فوتبال 

چه خواهد شد.

هیجان انگیز

شهروند| بی تردید کارتون تام و جری از محبوب ترین کارتون های دنیا است که کودکان چند نسل پشت  هم 
با تماشای این کارتون بزرگ شده اند. به  این دلیل خبر ساخت یک فیلم براساس مجموعه محبوب تام و جری 
سروصدای زیادی ایجاد کرده است. هالیوود ریپورتر نوشت که »کمپانی وارنر کارگردانی فیلم را به تیم استوری 
خواهد سپرد که برای ســاخت »سواری باهم« و البته دو فیلم از مجموعه »چهار شگفت انگیز« ساخته شده 
است.«   تام و جری نخستین بار در  سال ۱۹۴۰ خلق شد و هفت قسمت از این مجموعه بین سال های ۱۹۴۳ تا 

۱۹۵۳ میالدی موفق به کسب جایزه اسکار شد. تاکنون ۱۶۴ قسمت تام و جری ساخته شده است.

 بازگشت
 تام و جری

روزبه بمانی:  »باالخره 
آلبوم »کجا بایــد برم« 
منتشر شــد. آلبومی که 
بسیاری  انتشارش  برای 
زحمــت کشــیدن که 
نامشون در آلبوم هست و از صمیم قلب ازشون 
سپاسگزارم که بهتریناشون رو در این آلبوم ارایه 
دادن. باید تشــکر صمیمانه ای کنم از علیرضا 
افکاری بــرای زحمات بی دریغی کــه در این 
مجموعه کشید و نشــد نامی ازش برده شه و 
همچنین از محمد جلیلپور که برادرانه کنارم بود 
و این آلبوم رو تهیه کرد و در آخر از شما همراهان 
همیشه م که در طول این ســال ها پشتیبانم 
بودیــد و تنهام نذاشــتید. با تمــام وجودم به 

داشتنتون افتخار می کنم.«
 

نیکالس کیج :» راستش 
را بخواهیــد، مــن فکر 
می کنم ســوپرمنی که 
می خواســتم بازی کنم، 
متعلق به گذشته ای بسیار 
دور اســت و حاال تمایلی برای ظاهر شدن در 
نقش مرد پرنده ای ســیاره کریپتون ندارم. در 
 عوض می توام یــک »لکس لوتــر« پرقدرت

 ارایه دهم.«
 

»من  عزیزی:  خداداد 
شخصا با  هاشمی طبا که 
آن روزها به عنوان رئیس 
بود  تربیت بدنی  سازمان 
مشکل داشتم. مشکل از 
جایی شروع شد که بعد از بازی با عربستان در 
مقدماتی جام جهانی کــه حاجی مایلی من را 
بازی نداد، تعدادی از طرفداران به تمرین آمدند. 
آن روزها این شکلی نبود که تمرین را ببندند و 
پشت درهای بســته برگزار کنند. طرفداران 
آمدند و شعارهایی در حمایت از من سر دادند. 
من بازیکن  سال آسیا شده بودم، اما  هاشمی طبا 
در واکنش به این اتفــاق گفت ما بهتر از فالنی 
 AFC خیلی بازیکن داشــتیم، نمی دانم چرا
 خــداداد عزیزی را به عنوان مرد  ســال آســیا

 انتخاب کرد!«
 

بهمن فروتن: »کی روش 
نمی داند که آن پایین ها چه 
خبر است، آقای کی روش 
در کنار ساختمان پک، اتاق 
و زمینــی که بــرای ما به 
میراث گذاشته، نمی رود در بین مردم ببیند بیرون 
چه خبر است. او یک دفعه از قفس تیم  ملی خارج 
نشده که ببیند بیرون از آن چه خبر است. این ایراد 
بزرگی است که من از آقای کی روش می گیرم و او 
فقط یک تکنوکرات است؛ یک آچار دستش است. 
بگذارید واضح تر بگویــم تکنوکرات ها آدم هایی 
هســتند که اگر کنارشــان بچه هایی باشند که 

تحصیل نکرده باشند، اهمیت نمی دهد. «

ره
چه

از فردای روزی که علی فروغی به مدیریت شــبکه 3 
رسید، زمزمه ها درباره اختالفات  او با عادل فردوسی پور 
رسانه ای شد. آن روزها گفته می شد مدیر جدید شبکه3 
عالقه چندانی به همکاری با مجریان سلبریتی از جمله 
عادل فردوسی پور ندارد. اما فروغی بعدها از رابطه خوبش 
با فردوسی پور گفت و حتی یک بار نیز به صراحت عنوان 
کرد که از همکاری با چهره های مطرح استقبال می کند، 

اما در نهایت این هفته نود از کنداکتور پخش بیرون ماند.

شــنیده های خبرنــگاران حوزه تلویزیــون و حتی 
خبرنگاران ورزشــی حکایت از بــروز اختالفاتی میان 
فردوســی پور و مدیــران ســیما دارد. اختالفاتی که 
بیشــتر ناظر بر دامنه اختیارات مجری برنامه نود است 
و به اصطالح قصد محدود کردن دامنه اختیارات عادل 
فردوســی پور محبوب را دنبال می کند کــه به اتکای 
همین محبوبیتش در تمام سال های اخیر برنامه اش را با 
استقاللی بیش از تمام برنامه های دیگر و تقریبا به دور از 
دامنه نفوذ مدیران شبکه روی آنتن برده است. با این که 
رســانه ها در این زمینه به علی فروغی اشاره می کنند و 
اختالف او با عادل را دلیــل درگیری اخیر می دانند، اما 
مروری گذرا بر موضع گیری های مدیران سیما نشان از 
اختالف نظری دیرپاتر دارد. به عنوان مثال می شــود به 
گفته های مرتضی میرباقری معاون سیما اشاره کرد که 
در گفت وگو با خبرآنالین درباره نود گفته بود: »درباره 
برنامه 90 به نظرم دوســتانی که ســلبریتی می شوند 
احساس می کنند در هر زمینه دستی دارند. برنامه های 
تخصصــی هم تجربه و هــم شناســنامه الزم دارد اما 
گاهی دوستان تابع احساســات می شوند.« میرباقری 
این صحبت ها را ماه هــا پیش از انتصاب علی فروغی به 

مدیریت شبکه 3 کرده بود.

برنامه نود این هفته در شــرایطی روی آنتن نرفت که 
پیشتر در عمر 20ساله این برنامه در روزهایی به مراتب 
شلوغ تر و با کنداکتورهایی به مراتب مهمتر نیز به جایگاه 
این برنامه خدشه ای وارد نشده بود، آن هم در شرایطی که 
مجری و تهیه کننده نود چند روز پیش از این اتفاق اعالم 
کرده بود که برنامه اش را بسته و تمام آیتم هایش را آماده 

کرده و منتظر دوشنبه است تا نودی دیگر را اجرا کند. 
دوشنبه شب این هفته بهانه دور ماندن نود از آنتن بازی 
انگلیس و اسپانیا عنوان شد. بازی نه چندان مهمی از یک 
لیگ تازه راه افتاده و البته نه چندان مهم که می توانست 
از شبکه ورزش هم پخش شــود و اتفاقی نیفتد. اما این 

اتفاق نیفتاد و آن بازی جایگزین نود شد تا حواشی 
این ماجرا ابعاد عظیمی پیدا کند. این اتفاق در 
حالی رخ داد که حتی اگر اجباری بر پخش آن 
بازی هم بود می شــد نود را بعد از اتمام بازی، 
حوالی نیمه شب پخش کرد. به هرحال نودی ها 
با پخش نیمه شــبی بیگانه نیستند و همین 
دو هفته پیش هم بعد از بازی های آســیایی 
استقالل و پرسپولیس این برنامه در همین 
ساعت پخش شده بود. روزهای جشنواره هر 
سال را هم یادمان نرفته که همواره نود بعد از 
برنامه هفت ویژه جشنواره و در همان حوالی 

نیمه شب روی آنتن رفته.

شــنیده می شــود مدیران تلویزیون برای 
جلوگیــری از بازتاب های غیرقابــل کنترل و 
عکس العمل های مخاطبــان تصمیم گرفته اند 
چنین وانمود کنند کــه پخش لیگ اروپا برای 
شــبکه مهم بوده و بنابراین تمام برنامه های 
کنداکتور بعد از اخبار ساعت 22 شبکه را حذف 

کرده اند و به پخش این بازی ها روی آورده اند. این اتفاق روز 
شنبه برای برنامه سینمایی کیوسک رخ داد و روز یکشنبه 
نیز متن و حاشیه پخش نشد. بعد از حذف نود، در آخرین 
ساعات دیروز گفته می شد که قرار نیست مسابقه هفت در 

سه هم روی آنتن برود.

حاال دیگر عادل فردوســی پور آن جایگاه قدرقدرتی 
خود را در شبکه از دســت داده. او حاال به روزهایی فکر 
می کند که پورمحمدی در صندلی مدیریت شبکه مثل 
کوه پشتش ایستاده بود و مقابل انواع و اقسام انتقادات از 
عادل و برنامه نود حمایت می کرد. امروز اما آن روزها دور 
شده اند و عادل هم بدل شــده به یکی از چند برنامه ساز 
محبوب شــبکه که می شــود ازش انتقاد کــرد و حتی 
برنامه اش را هم از کنداکتور بیرون کشید. هواداران عادل 
و نود اما نگرانند اوضاع از این هم بدتر شود. آیا این اتفاق 

رخ خواهد داد؟ باید منتظر ماند و دید.
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قراردهید.

 میرباقری
 فیلم »حضرت خدیجه)س(« را می سازد

شهروند| بعد از 20  سال، پای داوود میرباقری هم 
به سینما باز شد. او احتماال تا پایان سال فیلم سینمایی 
»حضرت خدیجه)س(« را با همکاری سازمان هنری 
رسانه ای اوج جلوی دوربین می برد، آن هم در شرایطی 
که همچنان حرف و حدیث هایی درباره ساخت سریال 
»سلمان فارسی« توسط او وجود دارد. محمد خزاعی، 
تهیه کننده این فیلم البته دیروز گفت: »اگر ســاخت 
پروژه »سلمان فارسی« به تعویق بیفتد، داوود میرباقری 
کارگردانی این اثر را بر عهــده خواهد گرفت، در غیر 
این صورت تعهد کارگردانی درخصوص ســاخت این 
فیلم سینمایی قبل یا پس از پروژه »سلمان فارسی« 

را ندارد.«

خبر

اختالفاتعادلفردوسیپورومدیرانسیماعلنیشد

 آیا »عادل« از تلویزیون
 دور می شود؟!

پوالد امین| باالخره اتفاقی که مدت ها بود رسانه ها درباره اش می نوشتند این هفته به وقوع پیوست و 
تمام بینندگانی که دوشنبه شب پای شبکه 3 نشسته بودند تا به سیاق هر هفته برنامه نود را تماشا کنند، 
آخر شب ناامید از دیدن برنامه محبوب شان به رختخواب رفتند. این اتفاق از نظر بسیاری از رسانه ها مهر 
اثباتی بود بر تمام زمزمه هایی که درباره اختالفات عادل فردوسی پور با مدیران شبکه 3 در هفته های 

اخیر سر زبان ها افتاده بود.

شهروند| در حالی که مطابق دوشنبه شب هر هفته 
عالقه مندان فوتبال منتظر پخش برنامه نود بودند، 
عادل فردوســی پور در جام رسانه ها همراه با سایر 
همکارانش در ترکیب تیم شبکه سه به زمین رفته 
بود و خبری هم از این برنامه باســابقه و پرمخاطب 
روی آنتن شبکه سه نشــد. درباره چرایی پخش 

نشدن برنامه نود 2روایت جدید وجود دارد.
پای اسپانسرها در میان است!

برنامه نود برخالف خیلی از برنامه های صداوسیما 
اسپانســر مســتقل دارد و هر هفته هم شاهد 
هستیم که عادل فردوسی پور در جریان برنامه نام 
اسپانســرهای برنامه اش را اعالم می کند. برنامه 
گزارش ورزشی که دوشنبه شب در زمان پخش نود 
هر هفته روی آنتن رفت، برخالف برنامه فردوسی پور 
اسپانسری دارد که یکی از شرکت های طرف قرارداد 
با اسپانسر اصلی کلیه برنامه های تلویزیون است. 
در واقع این طور به نظر می رسد در هفته ای که لیگ 

برتر برگزار نشده بود، مسئوالن صداوسیما و شبکه 
سه ترجیح دادند برنامه ای را روی آنتن ببرند که از 
نظر اسپانسرینگ نفع بیشــتری برایشان داشته 
است. در طول برگزاری جام جهانی هم شاهد بودیم 
که وقتی یکی، 2 شب برنامه عادل فردوسی پور روی 
آنتن شبکه سه نرفت، در اقدامی عجیب مسئوالن 
صداوســیما برنامه ای که از شبکه ورزش با اجرای 
جواد خیابانی پخش می شد را همزمان در شبکه سه 
هم به صورت زنده پخش کردند. این موضوع هم باز 
این تصور را در ذهن ایجاد می کند که فردوسی پور 
به خاطر اسپانسرهای مستقلی که در برنامه خودش 
اســتفاده می کند، خیلی با اســتقبال مسئوالن 

صداوسیما روبه رو نمی شود. 
حذف نود از جام رسانه ها

موضوع دیگری که روز گذشــته مطرح شده و 
جنجال هم به پا کرده،  صحبت های مسئول مسابقات 
فوتسال جام رسانه هاســت. عادل فردوسی پور 

اتفاقا دوشنبه شب برخالف همیشه در همین جام 
رسانه ها پا به توپ شد اما اینکه نام تیمش نود نبود؛ 
گویا دالیل خاصی داشت. عزیزی مسئول برگزاری 
مسابقات در این باره گفت: »نام این تیم در ابتدا نود 
بود اما  شبکه سه با ما تماس گرفت و گفت عادل حق 
ندارد تیم بدهد و این تیم باید با نام شبکه سه باشد.« 
شاید این مسأله که در ظاهر کوچک به نظر می آید، 
دلیلی بر بزرگتر شــدن اختالف بین فردوسی پور 
و مدیران صداوسیما باشــد. همواره در سال های 
اخیر برنامه نود به صورت مستقل تیمی را روانه جام 
رســانه ها می کرد اما اینکه چرا مدیران شبکه سه 
تا این حد روی نام برنامه نود حساس شدند و حتی 
عالقه ای ندارند فردوسی پور و همکارانش تیمی با نام 
نود در جام رسانه ها داشته باشند،  مشخص نیست. 
به نظر می رسد این اتفاق هم در پخش نشدن برنامه 
نود طبق روال همیشــگی و حذف این برنامه نود از 

کنداکتور شبکه سه بی تاثیر نباشد. 

ماجرایحضوردرجامرسانهیادرگیریاسپانسرها؟

2روایتعجیبازپخشنشدننود

تعجب از بازپخش »فوتبال یک«

در حالی که بازی نه چندان جذاب ایســلند و سوییس از ساعت 22:15 دوشنبه شب روی آنتن شبکه ورزش 
رفته بود، بالفاصله بعد از این مسابقه بازپخش برنامه »فوتبال یک« برای مخاطبان شبکه تخصصی ورزش پخش 
شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که هر هفته بازپخش این برنامه صبح شنبه و بامداد یکشنبه پخش می شود، اما 
به شکلی عجیب در هفته ای که خیلی ها به خاطر چرایی پخش نشدن برنامه نود از شبکه سه و انتقال پخش دیدار 
انگلیس و اسپانیا از شبکه ورزش انتقاد می کردند، بازپخش برنامه »فوتبال یک« در نخستین دقایق بامداد سه شنبه 
روی آنتن رفت. حتی عوامل برنامه »فوتبال یک« که به بررسی بازی های لیگ دسته اول فوتبال می پردازند، هم از 

بازپخش برنامه خود خارج از برنامه هفتگی تعجب کرده بودند.


