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انتخابات فدراسیون فوتبال دهم اسفند 
برگــزار می شــود. نام نویســی ایــن انتخابات 
از چهاردهم دی آغاز شــده و تا بیســتم دی 
ادامه دارد. هنوز چهره های شناخته شــده 
از شرکت در انتخابات و برای کرسی ریاست 
کرده انــد و منتظــر روزهــای پایانــی  پرهیــز 
کریمی  هســتند. در حال حاضــر فقط علــی 
اعالم کرده در انتخابات شــرکت خواهد کرد 
امــا هنــوز در محــل ایــن فدراســیون حاضــر 

نشده است.
امــروز چندیــن چهره بــرای نام نویســی در 
هیأت رئیســه در انتخابــات حاضــر شــدند. 
در این بین داوران بازنشســته حضور فعالی 
داشتند. مســعود مرادی و داود رفعتی، دو 
داور بازنشســته بــه همراه علیرضــا رحیمی، 
و  فدراســیون  هیأت رئیســه  ســابق  عضــو 
بــرای  رئیــس ســابق فدراســیون هندبــال 
کارشــناس هیأت رئیســه نام نویسی  سمت 

کردند.
داور  افشــاریان،  خــداداد  همچنیــن 
بازنشســته و رئیــس کنونــی هیــأت فوتبــال 
کهگیلویه وبویراحمد، برای سمت نماینده 

هیأت ها در هیأت رئیسه نام نویسی کرد.
در ادامــه شــهاب الدین عزیــزی  خــادم، 
فدراســیون  هیأت رئیســه  ســابق  عضــو 
کرسی ریاست این فدراسیون  فوتبال برای 

نام نویسی کرد.
منصور قنبــرزاده، مدیرعامل ســابق نفت 
و عضــو فعلی هیأت رئیســه ســازمان لیگ و 
شهره موســوی، مدیرعامل باشگاه بادران 
او را همراهــی کردنــد تــا بــرای ســمت نواب 

رئیس نام نویسی کنند.
اول  نایب رئیــس  قنبــرزاد  منصــور 

گفتــه  پیشــنهادی عزیــزی خــادم اســت و 
حیــدر  دوم،  نایب رئیســی  بــرای  او  شــده 

بهارونــد را در نظــر دارد تــا از ایــن طریــق بــه 
پیروزی در انتخابات دست یابند.

انتظــار  و  دارد  ادامــه  نام نویســی  فعــال 
کثــر چهره هــای سرشــناس در روز  مــی رود ا
بیســتم و پایانــی بــرای انتخابات پیشــقدم 
شــوند.حمیدرضا مهرعلــی، رئیــس ســابق 
موتورســواری،  و  اتومبیلرانــی  فدراســیون 
کرســی های  از  یکــی  تصــدی  بــرای  نیــز 
کارشــناس  بخــش  در  هیأت رئیســه 

نام نویسی کرد.

]شــهروند[ رامبد جــوان که چنــد ماه پیــش وعــده داده بود 
گشــت، ایــن روزهــا در حــال  بــه زودی روی آنتــن بازخواهــد 
آماده ســازی هفتمین فصل خندوانه است. برنامه ای که بعد 
از شش فصل موفق سابق قرار اســت با تلفیق آیتم های موفق 
ســری گذشــته با یکســری اتفاق جدید، محبوبیت و موفقیت 

برند خندوانه را تداوم بخشد.
ســاعاتی پیش ایــران آرت نوشــت که فصــل هفتــم خندوانه 
قــرار اســت از اواخــر بهمــن  روی آنتن شــبکه نســیم بــرود. این 
کــه مخاطبان و هــواداران خندوانــه حــدود 22 ماه بعد  یعنی 
از پخــش آخریــن قســمت فصــل ششــم، رامبــد و جناب خــان 

را خواهنــد دیــد. گفته می شــود که قــرار اســت در فصل جدید 
خندوانــه در کنــار جناب خــان و آیتم هــای موفــق ســری های 
قبلــی، شــاهد رونمایــی از چنــد آیتــم دیگــر نیــز در لوکیشــن و 
استودیویی جدید باشیم. اتفاقی که می تواند رقابت چندین 
و چند ساله خندوانه و دورهمی را -که شبکه نوظهور نسیم را 
تبدیــل به پدیده شــبکه های تلویزیونی کردند- یــک بار دیگر 

استمرار بخشد.

تر رقابت در سطحی باال
بــا بازگشــت خندوانــه بــه نظــر می رســد یک بــار دیگر شــاهد 

رقابــت دورهمی مهــران مدیری بــا ایــن برنامه خواهیــم بود. 
رقابتــی برای جــذب مخاطب کــه در تمــام چند ســال اخیر در 
شــبکه نســیم برقرار بوده و باعث جذب مخاطبانی پرشمار به 

این شبکه تلویزیونی شده است.
کــه از آغــاز پخــش ســری جدیــد  بعــد از حــدود دو هفتــه ای 
دورهمی می گذرد، پیوســتن خندوانه به این برنامه می تواند 

گرمــی را بــرای مخاطبــان شــبکه نســیم  کتــور زمســتانی  کندا
باعــث شــود؛ به خصــوص کــه مهــران مدیــری در دوره جدیــد 
»دورهمــی« اش گام هــای رو بــه جلویــی برداشــته و به ویژه با 
اســتندآپ هایش لحظات گــرم و جذابی را به بار آورده اســت و 
گــر این اتفاق بــرای خندوانه هــم بیفتد، به ایــن معنا خواهد  ا
کــه رقابــت بــزرگ شــبکه نســیم در قیــاس بــا دوره هــای  بــود 

گذشته به سطحی باالتر ارتقا یافته است.
از پربیننده تریــن  کــه خندوانــه و دورهمــی  گفتنــی اســت 
برنامه هــای تلویزیونــی در ســال های اخیر بوده انــد که پخش 

آنها از خرداد 1393 و اسفند 139۴ آغاز شده است.

تالش های خندوانه
  رامبد جوان تــالش دارد در فصل جدید خندوانه پیشــرفتی 
آشــکار را در قیاس با ســری های قبلی به نمایش بگذارد. او که 
پیش از سری هفتم خندوانه قرار بود برنامه »استندآپ شو« را 
در فضای مجازی بســازد، با مخالفت صداوسیما مواجه شد، 
بــا انتقال اســتندآپ شــو به فصــل جدیــد خندوانه می کوشــد 
خاطــره بخش هــای موفــق خندوانه، ماننــد خنداننده شــو و 
اســتندآپ کمدین برتر را تکرار کند. اتفاقی که خودش از آن با 

نام »خنداننده شــوی 3« و البته »بزرگ تر و خفن تر و با فرصت 
بیشتر برای کمدین های جوان« نام برده است.

دو سال دوری
وقتی چند روز پیش رامبد جــوان از پیش تولید فصل جدید 
خندوانــه گفــت، کمتــر کســی فکــر می کــرد ایــن وعده بــه این 
زودی هــا عملــی خواهد شــد؛ به خصــوص اینکه رامبــد جوان 
تاریخ قطعی برای زمــان پخش برنامه اش عنــوان نکرده بود و 
گرانی که آخرین قسمت  به این دلیل به نظر می رســید تماشــا
فصل ششم خندوانه را روز شانزدهم فروردین سال 98 تماشا 
کرده  بودند، بــرای تجدید دیدار با رامبد و دارودســته اش باید 
چند ماه دیگر هــم منتظر بمانند؛ ســابقه وعده های جوان در 
زمینه پخــش بخش هــای جدید خندوانــه جز ایــن را به ذهن 
نمــی آورد، وعده هایی کــه بعد از عبــور از تعطیالتــی مانند ماه 
رمضــان و بعدتــر هم محــرم و صفــر، یک بــار در آســتانه یلدای 
گفته ادانشده باقی مانده بود  سال گذشــته به خاطر دلیلی نا
و یک بار هم در آستانه نوروز 99 به خاطر شیوع کرونا. اما روند 
رخدادها و گفته ها نشــان از این دارد که شــاهد سومین خلف 
وعــده رامبد جــوان نخواهیــم بــود و مخاطبانی که خودشــان 
را آمــاده کــرده بودند تــا خندوانه جدید را در شــب یلدا تماشــا 
کنند، با حــدود 50 روز تأخیر فصل هفتم این برنامه را خواهند 

دید.

یک سال تالش
در حــال حاضــر حدود یک ســالی می شــود کــه رامبــد جوان 
عمال ایده پردازی و ساخت ســری جدید خندوانه را در دستور 
کــه ســال 99 را بــا مســابقه اســتندآپ  کار قــرار داده اســت. او 
آنالین »اســتندآپ  شــو« آغاز کرد -کــه قصد داشــت در فضای 
مجــازی پخــش شــود، در آخریــن مراحــل از پخــش بازمانــد. 
خ داد و  رامبد جــوان بعد از  این اتفــاق حوالی مــرداد امســال ر
عذرخواهی از داوران برنامه، ویشکا آسایش و سروش صحت، 
شــرکت کنندگان برنامه و البته حامیــان مالی اش خبر تعطیلی 

آن را به طور رسمی اعالم کرد.
کــه تابســتان امســال همزمــان بــا اعــالم خبــر  رامبــد جــوان 
تعطیلــی اســتندآپ  شــو از تغییر نــام آن بــه خنداننده شــو 3 و 
اضافه شــدنش به ســری هفتم برنامه خندوانه خبر داده بود، 
حــاال گفته می شــود کــه به ایــن بخش بــه عنــوان بــرگ برنده  

سری جدید خندوانه می نگرد.

بازگشت رامبد جوان و خندوانه به تلویزیون

 رقابت زمستانی 
مهران مدیری و رامبد جوان!

یک دوئل ویژه در دربی 94؛ 
گل نخورها!

به نظر می رسد تقابل دروازه بان های آماده استقالل و پرسپولیس یکی از 
جذابیت های دربی 94 است

دربــی 9۴ روز یکشــنبه هفتــه آینــده در حالــی برگــزار می شــود 
کــه تعــدادی از بازیکنان بــرای نخســتین بار این دیدار حســاس 
کــرد. ازجملــه دربــی اولی هــا می تــوان بــه  ـد  ـه خواهنـ را تجربـ
رشــید مظاهــری، دروازه بان اســتقالل و حامد لــک، دروازه بان 

پرسپولیس اشاره کرد که نقطه قوت دو تیم هستند.
اســتقالل بعد از 9 بازی فقط ۴ گل دریافت کرده که دو گل آن 
 هــم برابر فوالد و با حضور حســینی بوده و پرســپولیس نیز بعد از

7 بازی فقط دو گل وارد دروازه اش شده است.
بنابرایــن یکــی از وجــوه مشــترک دو تیــم بــرای ایــن بــازی 
اســتحکام در خــط دفاعــی و بهتــر اســت بگوییــم در اوج بــودن 
دروازه بانــان دو تیم اســت که باعث شــده آنهــا بهترین خطوط 
دفاعــی مســابقات را داشــته باشــند. پرســپولیس با تنهــا 2 گل 
خــورده در 7 بــازی بهتریــن خــط دفاعــی و اســتقالل بــا 2 بازی 
بیشــتر و 2 گل خورده بیشتر، دومین خط دفاعی برتر مسابقات 
را دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه عملکــرد دروازه بانــان دو تیم 

بسیار به هم نزدیک است.«
کــه در 7 بــازی پنج بــار  حامــد لــک در حالــی بــه دربــی رســید 
کلین شــیت کرده، 2 گل دریافت داشــته و هرگز بیشــتر از یک بار 
در هر بازی دروازه اش باز نشــده است. رشید مظاهری هم 7 بار 
برای آبی پوشان به میدان رفته، پنج بار کلین شیت کرده و 2 بار 
هم دروازه اش باز شده است. مظاهری هم در هیچ بازی بیشتر 
از یــک بــار دروازه اش باز نشــده اســت. تنها تفــاوت ایــن آمار در 
این اســت که مظاهری یکی از این دو گل را از روی نقطه پنالتی 
دریافــت کرده که این موضــوع قدری او را در ایــن آمار از همتای 

پرسپولیسی اش پیش می اندازد.
دیــدار پیــش روی دو تیــم اســتقالل و پرســپولیس را در واقــع 
می تــوان یــک رقابت غیرمســتقیم بین دو ســنگربان آمــاده آنها 
دانســت که هر دو نفر هم اولین سال حضورشــان در تیم خود را 

تجربه کرده و از انگیزه های سرشاری برخوردار هستند.
باید دیــد روز یکشــنبه و در دربی 9۴ ایــن دو دروازه بــان تا چه 
حــدی می توانند برای تیم خود سرنوشت ســاز باشــند؛ با توجه 
به عملکرد هفته های اخیر هواداران ســرخابی ها که امیدوارند 

در دربی دروازه شان باز نشود.

کنار3 چراغ انتخابات فوتبال روشن شدگوشه و 
شهاب الدین عزیزی خادم اولین نامزد ریاست فدراسیون فوتبال لقب گرفت

»رامبد جوان« در حال آماده سازی 
هفتمین فصل خندوانه است. برنامه ای 

که بعد از شش فصل موفق سابق قرار 
است با تلفیق آیتم های موفق سری 

گذشته با یکسری اتفاق جدید، محبوبیت 
و موفقیت برند خندوانه را تداوم بخشد

نام نویسی برای انتخابات فدراسیون فوتبال امروز چهره جدی به خود گرفت و چندین 
نفر برای سمت ریاست و هیأت رئیسه نامزد شدند. مهم ترین آنها شهاب الدین عزیزی 

خادم، عضو سابق هیأت رئیسه فدراسیون است که برای ریاست ثبت نام کرد


