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3 گزینه 
نهایى هدایت 
ماشین سازى

هوشــنگ نصيرزاده مديرعامل 
باشگاه ماشين سازی درباره روند 
انتخاب جايگزين فيروز کريمی 
گفت: «بعد از بررسی های متعدد 
در هيــأت مديره باشــگاه به ٣ 
گزينه رسيديم. هومن افاضلی، 
رسول خطيبی و رضا مهاجری 
گزينه های نهايی ما هستند که 
از بين آنها تا چهارشنبه يک نفر 

انتخاب خواهد شد.»

 ماجراى دعواى 
سحر قریشى با آتیال 

پسیانى
آتيال پسيانی در برنامه من و شما 
درباره ويديــوی جنجالی که با 
عنوان «دعوای سحر قريشی با 
آتيال پسيانی» در فضای مجازی 
منتشر شد، گفت: خيلی دوست 
نــدارم وارد اين فضا ها بشــوم. 
نمی دانم چرا ســحر قريشــی 
در آن ويديو آن حــرف را زد. به 
هرصورت شوخی او باعث دامن 
زدن به فضای زردی است که من 

هميشه از آن فراری ام.

برهانى یک 
میلیاردش را بخشید!

آرش برهانــی، مهاجم ســابق 
استقالل طبق توافقی که با اين 
باشگاه انجام داده بخشی از مبلغ 
پول خود را دريافت کرده و حدود 
يک ميليارد و صد ميليون تومان 
طلبش را بخشــيد تا بــا آبی ها 

تسويه حساب کند.

یادبود کامیار شاپور 
در آرت اسپیس

 باغ کتاب
مراسم يادبود کاميار شاپور تنها 
پسر فروغ فرخزاد روز جمعه در 
باغ کتاب تهران با حضور برخی 
هنرمندان برگزار شــد که نيما 
رئيسی، اجرای اين مراسم را به 
عهده داشت. او روز دوشنبه (۲۵ 
تيرماه) بعد از دوره ای بيماری بر 
اثر ايست قلبی  و در ۶۶ سالگی از 

دنيا رفت.

 

علی کريمی در حالی به  عنوان سرمربی جديد سپيدرود معرفی شد که گفته می شود او مالک جديد باشگاه 
است. البته در ظاهر فرد ديگری از دوستان کريمی مالک اين باشگاه است، ولی شنيده  می شود که خود کريمی 
مالک است و ديگر افراد در اصل اسپانسر هستند؛ چون اين مربی می خواهد نامش به  عنوان سرمربی مطرح 
باشد، نه مالک. از طرفی مدير روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان گيالن اعالم کرده نام مالک فعال اعالم 
نمی شود چون قرار است که مطالبات  سال گذشــته که مبلغی معادل ۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان است، 
پرداخت شود ولی وی نگفت اين بدهی را قرار است چه کسی پرداخت کند. هر چند برخی رسانه ها مدعی شدند 

نام مالک جديد زمانی معرفی می شود که او اين بدهی ۳ ميلياردی را پرداخت کند.

جادوگر مالک 
سپیدرود شده 

است؟

عکس نوشت

سینا سرلک تصویرى از فرزند دوم خود در آغوش دختر اولش را منتشر 
کرد و به این ترتیب از تولد دومین فرزندش خبر داد. او همچنین از مردم 
به دلیل دعاى خیرشان قدردانى کرد: سوگند جان در آغوِش ساغر جان 

دومین فرشته زندگى ما امروز به دنیا اومد.

سامان قدوس بعد از عقد قرارداد چهارساله با باشگاه آمیان فرانسه روز 
گذشته نخستین تمرین خود را با این باشگاه حاضر در لوشامپیونه انجام 

داد و رسما کارش را استارت زد.

پوالد کیمیایى تصویرى از خود و پدرش در آلمان را در اینستاگرام منتشر 
کرد و نوشت: «آن وقت که بحر کل شود ذات مرا، روشن گردد جمال ذرات 
مرا/ زان مى سوزم چو شمع تا در ره عشق، یک وقت شود جمله اوقات 

مرا.»

حمیده عباســعلى، کاراته کاى وزن 68 کیلوگرم ایران روز گذشته با 
بدشانسى در نیمه نهایى به  حریف کره اى باخت تا با حسرت و اشک روى 

سکوى سوم برود و مدال برنز را بر گردن بیاویزد.

تیتربازى
کار خبرى نه، گذاشتن الیو تصویرى باعث 

دستگیرى گزارشگر بدون مجوز صدا و سیما شد

جزییات
یک آبروریزى اینستاگرامى

شهروند| ماجرای حضور مخفيانه گزارشگران 
صداوسيما در سالن های ورزشی جاکارتا در روزهای 
اخير سروصدای زيادی به پا کرده و حتی اعتراض 
علنی برخی از افراد اعزامی را در پی داشــت. حتی 
خبرنگارانی که با درخواســت قرض دادن  آی دی 
کارت خود به گزارشــگران مواجه می شــدند، دل 
خوشی از اين ماجرا نداشتند. درنهايت همان طور 
که پيش بينی می شــد، اين کارهــای غيرقانونی 
دردسر بزرگی آفريد. يکی از گزارشگران راديو که روز 
جمعه برای پوشش مسابقات کبدی به سالن رفته 
بود، مثل چند روز اخيــر مجبور به فيلمبرداری به 
صورت مخفيانه بود؛ البته که همکارانش می گويند 
در آن لحظات برای تلويزيون تصوير ضبط نمی کرد 
و برای مخاطبان صفحه شخصی اش در حال دادن 
اليو بود! به  هر حال تذکر مسئوالن و جلوگيری از 
فيلمبرداری برای بار اول و دوم فايده ای نداشــت تا 
اينکه کار به بازداشت رسيد. خانم گزارشگر راديويی 
که مشخص نيســت چرا فيلمبرداری می کرد، با 
برخورد جدی مسئوالن برگزاری مسابقات مواجه 
شــد. اين موضوع که با انتشــار خبرش در برخی 
رسانه ها در ابتدا با تکذيب مســئوالن همراه بود، 
درنهايت تأييد شد و اين گزارشگر بعد از بازجويی و 
با پادرميانی توانست به هتل بازگردد. حتی مسئوالن 
صداوســيما هم از اين ماجرا ابراز بی اطالعی کرده 
و گفته اند که ماموريتی برای ضبــط تصاوير به او 
نداده بودند. اين اتفاق فقط حساسيت ها را نسبت 
به گزارشگران بيشتر کرد و ساير افراد تيم اعزامی 
تا آخرين ساعات شب مات و مبهوت در البی هتل 
حضور داشــتند. حاال گزارشــگران با ترس و لرز 
بيشتری در سالن ها حاضر می شوند و بيشتر سعی 
می کنند از فيلم های تهيه شده توسط خبرنگاران 
مکتوب استفاده کنند. البته که آن خانم گزارشگر 
هم از صبح ديروز ممنوع الکار شد و روز گذشته اجازه 
پيدا نکرد که از هتل بيرون بيايد. فعال همه چيز به 
صورت استندبای درآمده و گزارشگران تلويزيونی 
که در ســالن های مســابقه تردد می کنند، سعی 
می کنند با تهيه بليت در جايگاه وی آی پی بنشينند 

و دســت از پا خطا نکنند! شايد 
اين يک درس بــزرگ برای 
صداوسيما باشد که تيمی 
متشــکل از ٣٠ گزارشگر 

و تصويربــردار را بدون  
آی دی کارت راهی 
کشوری غريبه و 
مسابقاتی به اين 

سطح نکند.
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ســهراب مرادی ديروز ســيزدهمين طالی 
کاروان ايران در بازی های آســيايی جاکارتا را از 
آن خود کرد. اما داغ شدن هشتگ نام او يک علت 
ديگر داشــت. اين قهرمان وزنه برداری ديروز در 
شرايطی طال گرفت که رکورد جهان را هم بعد 
از ١٩ ســال به نام ايران زد و حاال رکورد های هر 
جهان و المپيک يک ضرب،  دو ضرب و مجموع 
وزن خود را در اين رشــته در اختيــار دارد. اين 
افتخار قهرمان بی حاشيه و بااخالق ورزش ايران 
به قدری مورد توجه مردم قرار گرفت که برايش 

در توييتر و ساير شبکه های اجتماعی سنگ تمام گذاشتند و از اوتشکر کردند. فقط کافی است نام سهراب 
مرادی را در توييتر جســت وجو کنيد آن وقت متوجه خوشحالی ويژه مردم از قهرمانی او خواهيد شد. البته 
افتضاح به بار آمده از سوی کيانوش رستمی و کل کل با سهراب مرادی برای رسيدن به مدال طال و از دست 
دادن مدال نقره و رســيدن اين مدال به قطر تندترين واکنش مردم را در وزن ٩٤ کيلوگرم در فضای مجازی 
به دنبال داشت. حاال همه خواهان برخورد با کيانوش رستمی هســتند. وزنه برداری که احتماال در روزها و 

هفته های آتی در صدر حواشی و جنجال قرار خواهد داشت.

فريبا محمديان، معاون وزير ورزش در امور زنان 
تنها چند روز مانده به شــروع بازی های آســيايی 
٢٠١٨ جاکارتــا در جمع خبرنــگاران به صورت 
رسمی اعالم کرده بود که برنامه ريزی های صورت 
گرفته و توافقات با صداو سيما به اين شکل است که 
مسابقات زنان ورزشکار ايرانی در بازی های آسيايی 
هم از تلويزيون پخش شود. منتهی نکته قابل تامل 
اينجاست که تا به اينجای مســابقات هيچ کدام از 
مســابقات زنان به صورت زنده پخش نشده و وعده 

مديران وزارت ورزش عملی نشده است. همين اتفاق باعث اعتراض های زيادی در فضای مجازی و رسانه ها 
شده است. مردم هم با هشتگ زنان و پخش مســابقات در حال انتقاد از مسئوالن وزارت ورزش هستند که 

وعده هايشان برای پخش مسابقات زنان ورزشکار عملی نشد.
 

مجموعه توييت های آذری جهرمی وزير جوان فناوری 
و ارتباطات درباره راه اندازی دولت الکترونيک برای مبارزه 
با اژدهای هفت سر فســاد در روزهای اخير سروصدای 
زيادی در فضای مجازی به راه انداخته اســت. جهرمی 
در يک توييت نوشــت: «بايد اژدهای هفت سر فساد را با 
همه ۱۳۰۰ امضای طاليی اش، به مســلخ برد. در کنار 
برخورد با ُمفســد، اين تنها راه باقی مانــده برای اصالح 
فرآيندهای فسادزاست؛ انباشت پرونده در دستگاه قضا 
و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد، 
نه منطقی اســت و نه نتيجه مطلوب خواهد داشت.» او 
سپس با هشتگ گزارش به مردم در توييت ديگری نوشت: 
«آماده ام؛ اگر سيمای ملی وقت کافی دهد، به تشــريح اين فرآيندهای مافياپرور و امضاهای طاليی فسادزا 
پرداخته و برای مردم توضيح دهم، چگونه دولت الکترونيکی راهکاری برای جلوگيری از فساد است و چرا دولت 
الکترونيکی آن گونه که بايد پيش نمی رود.» به دنبال اين توييت رضا رشيدپور مجری برنامه حاال خورشيد هم 

رسما برای وقت دادن به وزير در توييتر اعالم آمادگی کرد تا توضيحاتش را به مردم ارايه بدهد.

#  زنان _پخش_مسابقات
#  دولت_الکترونیک #جهرمى #رشیدپور

#  سهراب_مرادى #  کیانوش_رستمى

 

شهروند| گشت ارشاد دوباره برمی گردد؛ البته 
ظاهرا به پرده سينماهای تهران. اين سوغاتی دولت 
گذشته که از ســال های ٨٤ به بعد در خيابان های 
تهران پا گرفت و تا همين حاال حاشيه های زيادی 
داشته است، هنوز هم دستمايه ساخت فيلم  های 
سينمايی برای سعيد سهيلی است و او  حاال قصد 
دارد در ادامه ساخت گشت ١ و ٢ در سال های ٩٠ 
و ٩٦ ،  گشت ٣ را بسازد. آن طور که اين کارگردان 
در روزهای گذشته گفته است نگارش اين فيلم  در 
حال رســيدن به مرحله پايانی است و احتماال در 
هفته های آينده وارد مرحله توليد خواهد شد: «در 
حال حاضر مشــغول به نگارش فيلمنامه «گشت 
۳» هســتم و با پايان آن برای ســاخت و مراحل 
پيش توليد و توليد اقدام خواهيم کرد.» در قسمت 
نخست اين فيلم سينمايی بازيگرانی چون حميد 
فرخ نژاد، پوالد کيميايی، ساعد سهيلی، جمشيد 
هاشم پور، نيوشــا ضيغمی و سحر قريشی حضور 
داشتند. اين فيلم البته خيلی هم کم دردسر نبود 
و با اينکه فروش خيلی خوبی داشــت، در ابتدای 
اکرانش با مخالفت هايی روبه رو شد اما بعد از چند 

سال دوباره سعيد سهيلی ساخت فصل دوم را هم 
با همان تيم بازيگری شــروع کــرد. فصل دوم هم 
توانست رتبه چهارم پرفروش ترين فيلم های تاريخ 
سينمای ايران را به خود اختصاص دهد. حاال نوبت 
به گشت ٣ رسيده است اما هنوز معلوم نيست چه 
کســانی در فيلم بازی خواهند کرد؛ اگر چه صفر 
کشــکولی چند روز قبل اعالم کرده اســت که 
سعيد سهيلی از او دعوت کرده و به احتمال زياد 
در فيلم سينمايی گشــت ٣ ايفای نقش خواهد 

کرد.

شهروند| سرنوشــت نامعلوم سه ستاره 
تيم ملی فوتبال ايران در فاصله چند ماه مانده 
به جام ملت های آســيا نگرانی های زيادی 
برای عالقه مندان به وجود آورده است. البته 
کی روش نشان داده که اگر فوتبال يک بازيکن 
را دوست داشته باشد حتی اگر تيمی نداشته 
باشــد باز هم از او استفاده خواهد کرد. با اين 
حال اما تعداد بازيکنان بالتکليف سه نفر است 

که هر سه هم نفرات اصلی تيم هستند!

احســان حاج صفی بدون هيچ ترديدی 
ســتاره تيم ملی در جام جهانی و يکی از 

کاپيتان ها بود که اتفاقا عملکرد بسيار خوبی هم داشت. حاج صفی فصل گذشته ابتدا 
به تيم پانيونيوس يونان پيوســت و عملکرد خوبش باعث شد که مورد توجه باشگاه 
بزرگ المپياکوس قرار بگيرد و به اين تيم ملحق شود. او در ترکيب اين تيم قدرتمند 
هم عملکرد خوبی داشت اما نتوانست به عنوان قهرمانی برسد و حاال هم به نظر می رسد 
جايی در اين تيم ندارد. در روزهای اخير شايعات بسيار زيادی درباره احتمال بازگشت 
او به سپاهان با قراردادی نجومی در محافل ورزشی منتشر شده و اگر او نتواند يک تيم 
اروپايی جديد پيدا کند يا به ليگ قطر برود بايد ديد رسما به اصفهان بازخواهد گشت 

يا خير.

رامين رضاييــان مدت ها رويای حضور در 
فوتبال اروپا را در سر داشت اما تنها باشگاهی 
که به ســختی توانســت به آن راه پيدا کند 
اوســتنده بلژيک بود. رامين در جام جهانی 
هم دفاع راســت ثابت تيم کــی روش بود و 
نسبتا خوب کار کرد. حاال اما اوستنده رامين 
را ديگر نمی خواهد و معلوم نيست که مقصد 
بعدی اين فوتباليســت کدام تيــم در کدام 
کشور خواهد بود. رضاييان در هفته های اخير 
مذاکراتی هم با مديران باشگاه تراکتورسازی 
داشت که به نتيجه نرسيد. گفته می شود مدير 

برنامه های او در حال رايزنی برای پيدا کردن يک تيم در قطر است.

سعيد عزت اللهی بدون ترديد يکی از استعدادهای فوتبال ايران در سال های اخير بوده 
که خيلی زود توانست جايگاه ثابتی در تيم ملی برای خود دست و پا کند. او هر چقدر برای 
تيم ملی  در سه سال اخير خوب کار کرده در تيم باشگاهی اش درخشش خاصی نداشته  
است. خيلی ها اعتقاد دارند فوتبال او در روسيه با تغيير متوالی تيم هايش در حال نابود شدن 
است. در حال حاضر هم که سعيد با اينکه با باشگاه روستوف قرارداد دارد شرايط خوبی در 

اين تيم ندارد و معلوم نيست چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود.

فیلم جدید سعید سهیلى در مرحله پیش تولید است

و دوباره گشت ارشاد
هواداران نگران وضعیت حاج صفى، رضاییان و عزت اللهى

الاین 3 ملى پوش همچنان تیم ندارند!
نج

ج
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

هفته هـاى  در   شـهروند  روزنامـه 
اخیـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
انتقـادات خـود بى نصیـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پیامـک 

باشـید تمـاس  در   5000262662
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