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مجری برنامه نود تندیس بهترین تهیهکنندگی برنامه ترکیبی و جایزه مردمی را گرفت

رأی عادل

فردوسیپور :من فرزند رسانه ملی هستم

اختتامیــه
مراســم
پنجمیــن دوره جشــنواره
رسانه جامجــم ،سهشــنبه
شــب در حالــی بــا حضــور
جمعــی از مدیــران ،برنامهســازان و
هنرمنــدان تلویزیــون برگــزار شــد کــه
ایــن مراســم بــا حاشــیهها و اتفاقهــای
جالبــی همــراه بــود .در ایــن مراســم
و در بخــش برنامههــای ترکیبــی،
تندیــس بخــش تهیهکنندگــی بــه
عــادل فردوســیپور بــرای برنامــه
«نــود» رســید .ضمــن اینکــه تندیــس
نــگاه مردمــی هــم در ایــن بخــش بــه
عــادل فردوســیپور تهیهکننــده ایــن
برنامــه اختصــاص یافــت تــا بــه ایــن
ترتیــب نــود کــه در جشــنواره جــام جــم
در بخــش برنامههــای شــاخص نامــزد
شــده بــود ،بــا آرای مردمــی عنــوان
بهتریــن برنامــه را بــه خــود اختصــاص
داد و هیــأت داوران هــم ایــن برنامــه را
بهعنــوان برنامــه برتــر برگزیــد.
فردوســیپور پــس از دریافــت دو
جایــزه در ایــن مراســم ،روی ســن
یــک دقیقــه و نیــم صحبــت کــرد و
بارهــا از کلیــد واژه «ســختترین
ســال کاری زندگــی» اســتفاده کــرد تــا
بــه ایــن ترتیــب اعتــراض خــود را بــه

اتفاقــات امســال در شــبکه ســه و بــا
حضــور علــی فروغــی مدیــر این شــبکه
نشــان بدهــد .ایــن در حالــی بــود کــه
کارگــردان تلویزیونــی جشــن نیــز در
البــای حرفهــای فردوسـیپور مــدام
اینســرتهایی از فروغــی مدیــر شــبکه
ســوم پخــش میکــرد تــا واکنــش او بــه
حرفهــای عــادل را کــه حرفهایــش
را بــا بغــض بــه اتمــام رســاند و مــورد
تشــویق حاضــران در ســالن قــرار
گرفــت ،نشــان دهــد .فردوســیپور در

تشکر ویژه گلزار از مدیر شبکه سه:
به افتخار این مدیر با درایت دست بزنید
صحبتهــای خــود در ایــن مراســم
گفت«:مــن خیلــی خوشــحالم کــه
امســال در ســختترین ســال کاریام
دو جایــزه گرفتــهام .از هیــأت داوران
کــه اســامی آنهــا را دیدیــد .برنامههــای
ترکیبــی همگــی خــاک خــورده صحنــه
و فرزنــدان تلویزیــون هســتند و مایــه
مباهــات اســت بــرای مــن کــه از چنیــن
هیــأت داورانــی بهعنــوان بهتریــن
برنامــه جایــزه گرفتــم .مــن فرزنــد
رســانه ملــی هســتم .در ایــن 23 ،22

درخواست کمک «مادورو» از ایران،
روسیه ،چین ،کوبا و سازمان ملل

«نیــکالس مــادورو»
رئیــس جمهــوری
جهان ونزوئــا از چیــن،
کوبــا ،ایــران و
روســیه و همچنیــن ســازمان
ملــل درخواســت کــرده تــا
دربــاره حملــه اخیــر بــه شــبکه
برقرســانی در ونزوئــا کــه منجــر
بــه قطــع سراســری بــرق در ایــن
کشــور شــد ،تحقیقاتــی صــورت
دهنــد .بــه گــزارش فــارس به نقل
از «اســپوتنیک» ،مــادورو بــا اشــاره
بــه اینکــه کشــورهایی کــه نــام آنهــا
را بــرده ،تجربــه زیــادی در مقابلــه
بــا حمــات ســایبری داشــتهاند،
گفــت« :مــن کمیســیون ویــژهای
را بــرای تحقیقــات دربــاره ایــن

ســال همیشــه ســعی کــردم صادقانه و
پــاک کار کنــم و مدیــون رســانه هســتم.
اینکــه در ســختترین ســال کاریام
و در ســالی کــه حتــی در رســانهام بــه
مــن بیمهــری شــد ،اینکــه میبینــم
خانــواده بــزرگ رســانه مــن را میبینــد
و تــاش مــن و همــکاران 200 ،150
نفــره مــن دیــده میشــود ،برایــم
خیلــی ارزشــمند اســت .ایــن جایــزه
دوم کــه مــردم بــه مــن دادنــد ،فراتــر از
ارزشــمند اســت .بخصوص امســال که

حملــه ســایبری تشــکیل دادم
و از کارشناســان بینالمللــی
درخواســت کمــک کــردهام.
همچنیــن قصــد دارم از ســازمان
ملــل ،ایــران ،چیــن ،روســیه و
کوبــا بــرای ایــن کار درخواســت
حمایــت کنــم».
پنجشــنبه گذشــته خاموشـیهای
سراســری بــرق در  21تــا  23ایالت
ونزوئــا رخ داد و دلیــل آن نیــز
خرابــی نیــروگاه بــرق «گــوری»
عنــوان شــد .در حالــی کــه رئیــس
جمهــوری ونزوئــا ،امریــکا را
مقصــر این حمله معرفــی کرده،
امــا ایــن کشــور نقــش داشــتن در
خاموش ـیهای سراســری ونزوئــا
را تکذیــب کــرده اســت.

ســال عجیب و غریبی را ســپری کردم.
مــن همیشــه بــه مــردم مدیون هســتم
و واقعــاً نمیدانــم چطــور از مــردم
تشــکر میکنــم (تشــویق حضــار)
خیلــی منقلــب شــدم بــه خاطــر
ســختیهایی کــه در ایــن ســال کشــیدم
و بــه نظــرم خیلــی از آنهــا ناحــق
بودنــد .همــه از جلــو چشــم هایــم رد
میشــود ولــی ایــن جایــزه مثــل یــک
اکســیر اســت .مثــل ایــن لطــف هیــأت
داوران ،لطــف مــردم و لطــف ســازمان

نســبت بــه مــن؛ اینهــا برایــم یــک
اکســیر اســت کــه تمــام ســختیها و
غمهــا را کنــار میگــذارم .خیلــی تشــکر
میکنــم بــه خاطــر حواشــی ایجــاد
شــده؛ از وزیــر محتــرم ارتباطــات ،از
پلیــس فتــا ،دکتــر میرباقــری ،ســتاد
برگــزاری جشــنواره؛ کــه خیلــی محکــم
ایســتادند و صیانــت کردنــد از آرای
مــردم کــه همیشــه خــط قرمــز مــن
اســت .از آنهــا واقعــاً سپاســگزارم .ایــن
جایــزه را مــن مدیــون مــردم هســتم و
تقدیــم بــه مــردم میکنــم .امیــدوارم
کــه الیــق ایــن همــه لطــف و حمایــت
مــردم طــی ایــن بیســت و چنــد ســاله
باشــم .بــاز هــم میگویــم کــه فرزنــد
رســانه هســتم و مدیــون تلویزیــون».
بــه ایــن ترتیــب ،عــادل کــه در
ایــن مــدت ســکوت اختیــار کــرده
بــود و بــه جــا بــه جــا شــدن آرای
برنامــهاش در نظرســنجی واکنشــی
نشــان نــداده بــود ،روی ســن بغــض
فــرو خــوردهاش را منفجــر کــرد و
حرفهــای کنایهآمیــز خــود را هــم بــا
احتــرام مطــرح کــرد و حــاال بایــد دیــد
از ســال جدیــد مدیــران شــبکه ســه
چــه رویکــردی دربــاره او و برنامـهاش
در پیــش خواهنــد گرفــت.

برگزیت پشت درهای بسته
برگزیــت اصــاح شــده
ترزامــی بــرای دومیــن
جهان بــار روز سهشــنبه در
پارلمــان انگلیــس بــه
رأی گذاشــته شــد امــا بازهــم خــروج
انگلیــس از اتحادیــه اروپــا بــه رأی منفــی
برخــورد کــرد .در ایــن رأیگیــری کــه
دیــروز -سهشــنبه -در پارلمــان انگلیــس
انجــام شــد  391نماینــده مجلــس عــوام
توافــق برگزیــت را رد کردنــد ایــن در
حالــی اســت کــه تنهــا  242نماینــده بــه
طــرح پیشــنهادی ترزامــی رأی مثبــت
دادنــد .ترزامــی نخســتوزیر انگلیــس
پــس از رد شــدن برگزیــت ابــراز تأســف
و اعــام کــرد کــه مــن تصــور میکنــم
بیشــتر بریتانیاییهــا خواســتار خــروج
از اتحادیــه اروپــا بــا توافــق بــا ایــن نهــاد
هســتند .وی در ادامــه گفــت :بــرای اینکــه
از وقــوع ســناریوهای بدتــر جلوگیــری

کنیــم از اعضــای پارلمــان میخواهــم
کــه بــه طــرح اصــاح شــده برگزیــت رأی
مثبــت دهنــد .نخس ـتوزیر اعــام کــرد،
قــرار اســت امــروز -چهارشــنبه -خــروج
بــدون توافــق از اتحادیــه اروپــا درمجلــس
نماینــدگان بــه رأی گذاشــته شــود و اگــر
ایــن موضــوع نیــز رأی نیــاورد دربــاره
تمدیــد مــدت زمــان خــروج از اتحادیــه
اروپــا رأیگیــری خواهــد شــد« .جرمــی
کوربیــن» رهبــر حــزب کارگــر انگلیــس
خواســتار برگــزاری انتخابــات سراســری
شــد و گفــت :بایــد بــه توافقــی برســیم کــه
امــکان مذاکــره دربــاره آن وجــود داشــته
باشــد .ســخنگوی دونالــد توســک ،رئیــس
شــورای اروپــا در واکنــش بــه رد برگزیــت
توســط نمایندگان مجلس عــوام بریتانیا
اعــام کــرد ،ایــن اقدام پارلمــان انگلیس
احتمــال خــروج بــدون توافــق لنــدن از
اتحادیــه اروپــا را افزایــش میدهــد.
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طوفانــی کــه عــادل فردوســیپور بــا حرفهایــش در
اختتامیــه جوایــز جــام جــم برپــا کــرد امــروز هــم در
شــبکههای اجتماعــی ادامــه دارد .از دیشــب ایــن شــبکهها
پــر از ویدئــوی صحبتهــای فردوس ـیپور اســت و تصویــر
او و علــی فروغــی مدیــر شــبکه ســه .کاربــران زیــادی از
شــجاعت فردوســیپور ،آنچــه کــه بــه قــول خــودش بــه
ناحــق امســال بــر او گذشــت و بغضــش نوشــتند .یــک نکتــه
دیگــر هــم هســت کــه همچنــان بــه آن اشــاره میشــود.
شــجاعت کارگــردان تلویزیونــی برنامــه بــرای نشــان دادن
تصویــر علــی فروغــی هنــگام حرفهــای فردوســی پــور.
ایــن توئیتهــا و پسـتها را بــا هشــتگ عــادل فردوسـیپور
خواندیــم امــا هشــتگ محمدرضــا گلــزار هــم زده میشــود
و آن هــم بهدلیــل حرفهــای او بعــد از گرفتــن جایــزه
اســت؛ حرفهایــی کــه برعکــس فردوسـیپور بــا تعریــف و
تمجیــد از مدیــر شــبکه ســه همــراه بــود.
ایــن واکنشهــا را از ســوی کاربــران بخوانیــد :احدی« :تشــکر
کنایهآلــود عــادل فردوسـیپور از مــردم و پلیــس فتــا و وزیــر
درحضــور رئیــس شــبکه  ٬روی ســن هــم یــه ســانتر دقیــق
بــود ،».میــاد صفاپــور« :جایزه بــه عادل فردوسـیپور و این
بلــه محکــم یــک نــه قاطعانــه صــدا و ســیما بــود و ایــن نــه،
نــه تنهــا بــه مدیــر شــبکه ســه بلکــه بــه رئیــس ایــن مجموعه
بــود .تفســیر و قــدرت نه مــردم را بفهمیــد ،».پویا« :دیشــب
توفیــق اجبــاری شــد بعــد از مــدت هــا جعبه ســیاه را تماشــا
کنیــم .در جشــنی کــه یکــی درمیــان بزرگــواران بــه تمجیــد از
رســانه ملــی میپرداختنــد ،عــادل فردوسـیپور چندیــن بــار
نســبت بــه بیمهــری مدیــر شــبکه ۳گلــه کــرد و محمدرضــا
گلــزار از حمایتهــای او تشــکر کــرد .جالــب اینکــه جشــن
خــود را در حــد تــوان سانســور هــم کردنــد» ،اکبــری« :تشــکر
ویــژه گلــزار از مدیــر شــبکه ســه :بــه افتخــار ایــن مدیــر بــا
درایــت دســت بزنیــد! بایــدم تشــکر کنــه .درایــت تــو تغییــر
نتایــج خــوب داشــته پیــش میرفتــه آخــه .امســال نــه ســال
بعــد .باالخــره نتیجــه مــیده عــادل فردوســیپور یــک
تنــه نمــاد شــفافیت و حــق ،».پــدرام« :آقــای فردوس ـیپور
مخالفــان شــما ،توانایــی اداره برنامــه راز بقــا را هــم ندارنــد.
ایــام خدمــت مســتدام» ،ســیدعلی مجتهــدزاده« :وقتــی
مــردم بــا رأی قاطــع بــه فردوســیپور ســیلی محکمــی
بــه فروغــی مــی زننــد حفــظ چنیــن عناصــری فقــط
نشــان از بیاحترامــی بــه افــکار عمومــی اســت» ،بهمــن
هدایتــی« :عــادل را فقــط یــک عــادل قویتــر ،کــم فــروغ
میکنــد!» ،الهــام یــزدی هــا« :از مدیــر بــا درایــت شــبکه
ســه تشــکر کــرد .تفــاوت هنرمنــد مردمــی بــا هنرمنــد
سفارشــی ،».محمدعلــی نقــوی« :یکــی میشــه عــادل
فردوســیپور یکــی هــم میشــه گلــزار .بیدلیــل نیســت
کــه یکــی مغضــوب رئیــس میشــه و دیگــری محبــوب
رئیــس» ،محمدرضــا ســه کنجــی« :کســایی کــه بــا ژن خــوب
اومــدن تــو رأس کار نتونســتن تــو رو حــذف کنــن چــون
تو از جنس مردمی».

