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سهمیه ایران در 
آسیا 3+1 شد

بــا اعــالم مهــدى تاج 
رئیس فدراســیون فوتبال، 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
با پیشنهاد مشترك ایران و 
قطر موافقت کرد و با مصوبه 
 AFC   سهمیه ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا 3+1 شد. به 
این ترتیب سه تیم به صورت 
مستقیم و یک تیم با حضور 
در مجله پلى آف  نمایندگان 
ایــران در لیــگ قهرمانان 

خواهند بود. 

تاریخ سازى 
حافظ

حافظ قشقايی وزنه بردار 
دســته ٥٥ کيلوگرم ايران 
در مسابقات جهانی تايلند 
موفــق شــد در حرکت دو 
ضرب به مدال نقره برســد. 
 مدالی که بعد از ٤٢ ســال و 
برای نخســتي ن بار پس از 
انقــالب در ســبک وزن به 

دست آمد. 

 تور بزرگ مدونا در 
آمریکا و اروپا

موســیقى  ملکه  مدونا، 
پاپ که چنــدى پیش 61 
ساله شد، تور کنسرت هاى 
آلبوم «مادامــس اکس» را 
از 17 ســپتامبر در آکادمى 
در  بروکلیــن  موســیقى 
نیویورك آغاز کرده است و 
به مدت 17 شب در این شهر 

روى صحنه خواهد رفت.

عصبانیت خانواده 
مایکل جکسون

کســب جایــزه و عنوان 
بهترین مستند براى «ترك 
نورلنــد» که بــه موضوع 
سوءاستفاده جنسى مایکل 
جکســون از دو کــودك 
مى پردازد، اعتراض خانواده 
این خواننــده جنجالى را به 
دنبال داشــت. آنها این کار 
را عملى مضحک و بیهوده 

عنوان کردند.

 

شيخ دياباته، مهاجم اهل مالی تيم استقالل که در ديدار گذشته اين تيم مقابل نفت مسجد سليمان 
دچار مصدوميت شــد، بعد از پايان اين بازی به تهران برگشت و تمرينات خود را زير نظر کادر پزشکی 
تيمش دنبال کرد. دياباته با وجود اين که از ناحيه دنده دچار شکستگی نشده، اما طی روزهای اخير روند 
درمان خود را زير نظر کادر پزشکی استقالل دنبال کرده، ولی احتمال حضور اين بازيکن در دربی ضعيف 
است و شايد وی  تنها ١٠ درصد شانس داشته باشد در بازی مقابل پرسپوليس به ميدان برود. با اين وجود 
دياباته همچنان به روند درمان خود ادامه خواهد داد،  اگرچه با اين شرايط نمی تواند در تمرينات تاکتيکی 

تيمش شرکت کند.

تالش براى 
رساندن دیاباته 

به دربى

عکس نوشت

گابريل باتيستوتا، اسطوره فوتبال 
آرژانتين، خبر از جراحی موفقيت آميز 
بــر روی مچ پــای چپــش داد. او در 
اينستاگرامش نوشت: «اولين مرحله 
از جراحــی روی پای چپم با موفقيت 
انجام شد و در مچ پای چپم يک پروتز 
قرار گرفته است. حاال وقت ريکاوری 
اســت و از تمام پيام های محبت آميز 

شما ممنونم.»

محمدحسن انصاری فرد به منزل خانواده عماد صفياری کودکی که ديروز 
در ورزشــگاه آزادی جان باخت، رفت و پس از اين که مطلع شــد پدر و مادر و 
بستگان آن  مرحوم برای مراسم شام غريبان در مسجد محله حضور دارند، به 

محل برگزاری اين مراسم رفت.

این تصویر شیدا، دخترى است که تصویر محمدرضا گلزار را با کفش خود 
نقاشى کرده است! گلزار دیروز ویدیویى از لحظه نقاشى این دختر هنرمند در 
صفحه اش منتشر کرده است. البته شیدا هم در صفحه اینستاگرامش نوشته:  
«نقاشى محمدرضا گلزار با کفش از همه نقاشى هایى که کشیدم سخت تر بود. 

امیدوارم خوشتون بیاد.»

شبنم قلى خانى دیروز این تصویر را همراه پرویز پورحسینى منتشر کرده و 
نوشته است: « بعد از سال ها دورى با استادم.»

تیتربازى

دلیل حادثه عجیب ورزشگاه آزادى

داربست را به تیر برق و درخت 
نصب کرده بودند!

شــهروند|  این بار نوبت به یــک کودك 
بى گناه رسید تا با سهل انگارى برخى مسئوالن 
و پیمانکاران مشغول در استادیوم آزادى در 6 
سالگى به جرم فوتبالدوســت بودن به آسمان 
پربکشــد و نه تنها یک خانواده بلکه کل اهالى 
فوتبال ایران را غمزده کند. احمد معینى جم، 
عکاس خبرگزارى ایرنا، روز گذشــته پیش از 
دیدار والیبال ایران و چین از محل حادثه تلخ 
ورزشگاه آزادى تصویربردارى کرد که گزارش 
تصویــرى او از مکانــى که جــان یک کودك 
6 ســاله را به جرم بازیگوشــى کودکانه بعد از 
تماشــاى فوتبال گرفت، نشان از سهل انگارى 
بزرگى از ســوى مســئوالن و پیمانکار دارد. 
مرور تصاویر و عکس نزدیک از داربســتى که 
جان عماد صفى یارى 6 ســاله را گرفت، نشان 
از یک ســهل انگارى بــزرگ و عــدم رعایت 
بدیهى ترین اصول ایمنى در نصب این ســازه 
دارد که بــراى ایجاد نظم پیــش از گیت هاى 
ورودى در آزادى برپا شــده است. آن چه که از 
این تصاویر برمى آید یک تیر چراغ برق با ســه 
رشته ســیم متصل به المپ هاى روشنایى در 
م سیر داربست ها قرار داشته و از عکسى که از 
پشت داربست ها گرفته شده، مشخص است از 
آن به عنوان حایل اســتفاده شده است. جالب 
این که طرف دیگر داربست ها به درخت متصل 

شده است!
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انتشــار ويديويی تحت عنوان «آيا نويد محمدزاده،  بهروز وثوقی دوران ماست؟» موجی در فضای 
مجازی به  وجود آورده و کاربران بسته به ساليق و عاليق سينمايی شان به اين پرسش پاسخ داده اند:  

  نويد و بهروز؟ عمرا! نويد هر وقت تونست فيلم هايی مانند گوزن ها، قيصر، داش آکل، رضا موتوری، 
کندو، سوته دالن، طوقی و بی شمار فيلم درجه يک تو کارنامه اش داشته باشه، تازه اون وقت می شه نفر 

دوم بعد از بهروز!
  هر چند وقت يک بار يک نفر رو گنده می کنن اين رسانه ها. حاال هم انگار نوبت نويد محمدزاده شده!

  البته در ارزش های بهروز شکی نيست؛ ولی قبول ندارين بازی نويد نزديک ترين است به بهروز؟!
  بابا شخصيت های بهروز کجا، شخصيت هايی که نويد بازی می کنه کجا؟ جز سرخپوست شما يک 

آدم حسابی ديدين نويد محمدزاده بازی کرده باشه؟
  نه که بهروز وثوقی همه اش در نقش اينشتين بازی می کرد!

مشکل نويد محمدزاده رواج ساخت فيلم های ژانر نکبت در سينمای ماست. سينمايی که قهرمان 
ندارن!

  قيافه شون هم ربطی به هم نداره آخه. حاال بهداد رو بگين يه چيزی!
  قبول داريد نويد اگر قبل شــهرتش به هرکس می گفت می خواهد ســتاره ســينما شود، بهش 

می خنديدند؟
  اسطوره سازی از امثال نويد کار خوبی نيست. بدبخت حامد بهداد را با اين کارها زمين زديد حاال نوبت 

نويد بيچاره شده؟
 

کوچــه شــهيد يکی از 
ترندهای برتــر توييتر در 
روزهای گذشــته اســت. 
واکنش کاربــران به حذف 
کلمه شهيد از تابلو برخی 
از خيابان ها و ايستگاه های 
پايتخت سروصدای زيادی 
به راه انداخت و اخيرا هم به 
شکلی خودجوش عده ای 
از مــردم نام شــهيد را به 
تابلوهايی که اين نام از آن 
به هر دليلی حذف شــده، 
اضافه و تصوير آن را منتشر 

می کنند.
  از اين عکسايی هست 
که دوست داری کل جهان 
ببينن که بهشــون بگی از 
اين جوونای آدم حســابی 

زياد داريم تو کشورمون.
  اگر ديده بودند مادری 
رو که سال ها با تابلوی آبی 
رنگی که اســم پسرش با 
کلمه سرخ شهيد پشتش 

نوشته شده درد و دل می کنه شاهد اين اتفاقات نبوديم!
  بدون هيچ تعارفی بايد بگم شهيد فقط يک کلمه نيست که حذف بشه! شهيد، هويت و اعتبار و افتخار 

و سرمايه ماست.
  يکی از جاهايی که سال هاست اسم شهيد از اون حذف شده و کسی حساسيتی نشون نداده، دانشگاه 

صنعتی شهيد مجيد شريف واقفی هست.
  گفتن برای تسهيل در خواندن رانندگان اختصار نوشته ميشه؛ چطور ميشه که کلمه شهيد سنگينی 

می کنه ولی کلمه استاد برای سلبريتی ها سنگينی نمی کنه؟

#  کوچه_شهید
#  نوید_محمدزاده #  بهروز_وثوقى
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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:  ؟؟ / ؟؟

اشـیاى بـزرگ یـا سـنگین و 
همچنیـن ظـروف شیشـه اى ، 
ظروف چینى و سـایر اشـیاى 
و ظـروف حـاوى  شکسـتنى 
مـواد خوراکى و شـیمیایى  را 
در قفسـه هاى پاییـن کابینت 

و کمـد قـرار دهید.
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شــهروند| برخی اتفاق ها بايد رخ دهد تا همه به اين 
نتيجه برسيم هيچ چيزی به اندازه «داشتن يک شخصيت 
اجتماعی» يک فوتباليســت را جذاب و دوست داشتنی 
نمی کند. در فوتبال ايران شــايد تعداد آدم هايی که برای 
حرف زدن، منفعت طلبی و مصلحت انديشــی ندارند، به 
انگشتان يک دست هم نرسد. افرادی که قدرت حرف زدن 
خود را از مردم می گيرند و برای گفتن درد جامعه با کسی 
تعارف ندارند. آنها در زمانی که بايد حرفی بزنند،  واکنشی 
نشــان بدهند يا قدم مهمی بردارند، بدون توجه به تبعات 
منفی آن اقدامات الزم را انجام می دهند و حسابی خبرساز 
می شوند. برای چنين نفراتی حرف نزدن درباره مشکالت 
مردم و جامعه يک امر به تمام معنا کشــنده اســت و وريا 

غفوری بدون هيچ ترديدی يکی از آنهاست.
وريا: شما مرا اينگونه شناختيد؟

وريا هر از چندگاهی نسبت به مشکالت جامعه در فضای 
مجازی اظهارنظر می کرد، منتهی واکنش او به کمک  های 
خارجی ســروصدايی بزرگ در جامعه به راه انداخت و او را 
تا آســتانه محروميت هم پيش برد. اين صحبت های وريا 
واکنش انتقادی زيادی را هم به دنبال داشــت و زمينه ساز 
احضار او به وزارت ورزش و جوانان شد، اما در همان مقطع 
هم کمپين های بسيار بزرگی توسط مردم در حمايت از او به 
راه افتاد. بعد از اين که غفوری به وزارت ورزش احضار شد،  
خيلی ها بر اين باور بودند که اين ستاره ملی پوش استقالل 

زيربار فشارها، اعتراض های اجتماعی خود را تمام خواهد 
کرد. به  هرحال در آن مقطع شــايعه شــده بود که به اين 
بازيکن دستور داده شده که به جز مطالب فوتبالی ديگر حق 
ندارد درباره موضوعات سياسی و اجتماعی پستی منتشر 
کند. وريا اما در واکنش به اين شــايعات عجيب گفته بود: 
«واقعا شما من را چنين آدمی شناخته ايد که اگر قرار باشد 
حرفی بزنم، سکوت خواهم کرد؟ اگر قرار بود چنين چيزی 
اتفاق بيفتد، آزادی بيان از بين می رفت. همه به من لطف 
دارند و دغدغه و مشکالت و درد مردم هميشه مورد توجه 

من بوده است. بدون اين که بخواهم شعار بدهم».
ادامه ماجرا با انتقاد از گرانی ها

مصاحبه بعدی وريا درباره گرانی ها بالفاصله بعد از اين 
واکنشی که به صحبت های محمدجواد ظريف داشت هم، 
بازتاب زيادی داشت. او گفته بود: «منظور من از اين انتقادها 
گرانی است. وقتی آدم صف گوشت و مرغ را می بيند، بايد 
شرمنده شود. بسياری از خبرنگاران وظيفه دارند به درستی 
درباره اين صف ها و گرانی ها گزارش و خبر منتشــر کنند 
تا وضع مشخص شــود. من آدم سياسی نيستم و دغدغه 
اجتماعی دارم و وظيفه ام گفتن اين حرف هاست و تا آخر 

عمرم هرجا که الزم باشد، از مشکات جامعه و مردم حرف 
بزنم، اين کار را خواهم کرد».

واکنش به سيل سراسری
ابتدای امسال هم که سيل سراسری به حادثه بسيار تلخ 
کشور تبديل شد و بحران های زيادی را درچندين استان 
به دنبال داشت،  وريا غفوری کسی بود که در اين زمينه هم 
سکوت نکرد. او باز هم يک استوری اينستاگرامی منتشر کرد 
و نوشت: «مردم خوب کشورم عيدتون مبارک. متاسفانه به 
دليل سيل اخير در شهرهای شمالی کشورمون خصوصا 
شهر آق قال و روستاهای ترکمن صحرا، هم وطنانمان دچار 
زيان جانی و مالی شــدند، کام همه را تلخ کرد و قلب همه 
ما به درد آمد. مردم عزيز، ما بايد به همديگر کمک کنيم. 
متاسفانه در موقعيت حساس اســتاندار گلستان خارج از 
کشور تشريف دارند!!!! آيا نياز نيست به امداد و کمک رسانی 
بيشــتر در اين وضع اضطراری؟  آيا نياز نيست صداوسيما 
اخبار و تصاوير بيشتری پوشش دهد؟ و در آخر باز هم نياز 
هست به بزرگمردانی چون علی آقا دايی و بزرگ زنانی چون 
نرگس کلباسی. چون از جنس مردم هستند و در وجودشان 
انسانيت موج می زند و همچنين مردم عزيز و نوعدوست 

کشورم برای کمک و امداد بيشتر به مناطق سيل زده».
حمايت همه جانبه به خاطر دختر آبی

وريا غفوری در تازه ترين اقدام خود اما در حاشــيه بازی 
استقالل مقابل نفت مسجدسليمان،  درشرايطی که ناظر 
مســابقه تأکيد کرده بود آنها حق رفتن بــه زمين با لباس 
دختر آبی را ندارند،  به عنوان کاپيتان تيم جلوی ناظر بازی 

و مسئوالن ايستاد و به بازيکنان دستور داد که تمام 
آنها بايد با همين لباس به زمين بيايند و به هيچ 
چيز ديگری جز زنده نگه داشــتن ياد و خاطره 
دختر آبی توجه نکنند. اين اتفاق باعث شــد 
برخی  رسانه ها و افراد انتقادهای شديدی نسبت 
به وريا غفوری مطرح کنند. انتشــار ويديوی 

ايــن اتفاقات هم بازتاب گســترده ای 
در فضای مجازی داشــت و باعث 
شد دوباره شاهد کمپين هايی در 
حمايت از وريا غفوری باشيم. ديروز 
پرسپوليسی ها هم به شکلی عجيب 

از کاپيتان استقالل حمايت کردند.
تفاوتی که مردم متوجهش 

می شوند
فيلم معروف طعم گيالس عباس کيارستمی يک ديالوگ 
خاطره انگيز با اين مضمون دارد: «من ميدونم که خودکشی از 
گناهان کبيره ست، اما اينم گناه بزرگيه که انسان خوشبخت 
نباشه...» داســتان چهره های فوتبالی مردمی را می توان با 
همين ديالوگ تحليل کرد. اظهارات سياســی و اجتماعی 
آنها بعضی مواقع می تواند حسابی برايشان گران تمام شود و 
حتی يک خودکشی بزرگ به حساب بيايد. به خاطر همين 
است که بسياری از چهره های سرشناس ترجيح می دهند 
برای اين که با خطر و مشــکالت روبه رو نشــوند، به مسائل 
غيرفوتبالی کاری نداشته باشــند؛ منتهی چندنفر در اين 
فوتبال بوده اند و هستند که عقيده دارند بايد برای مشکالت 
و خوشــبخت نبودن مردم هم حرف زد. به  هرحال وريا 
غفوری درشرايطی بدون مصلحت انديشی از دردهای 
مردم حــرف زده و می زند که راحت تريــن کار برای او 
می توانست سکوت کردن و به حاشيه نرفتن باشد. 
منتهی او که جايگاهش را از مردم گرفته و 
به اوج شهرت رسيده، حاال مردمی که او 
را تبديل به يک ستاره محبوب کرده اند 
را هم فراموش نمی کند. مردم هم خوب 
می دانند که بايد هوای اين اســتثناهای 

فوتبالی را داشته باشند. 

چرا وریا با بقیه فرق دارد؟
مرور فعالیت هاى اجتماعى کاپیتان استقالل دلیل حمایت ها از او را به خوبى نشان مى دهد؛ غفورى حاال یک چهره مردمى است

ال
نج

ج

اتفاق

دختر آبی را ندارند،  به عنوان کاپيتان تيم جلوی ناظر بازی 
و مسئوالن ايستاد و به بازيکنان دستور داد که تمام 

آنها بايد با همين لباس به زمين بيايند و به هيچ 
چيز ديگری جز زنده نگه داشــتن ياد و خاطره 
دختر آبی توجه نکنند. اين اتفاق باعث شــد 
برخی  رسانه ها و افراد انتقادهای شديدی نسبت 
به وريا غفوری مطرح کنند. انتشــار ويديوی 

ايــن اتفاقات هم بازتاب گســترده ای 
در فضای مجازی داشــت و باعث 
شد دوباره شاهد کمپين هايی در 
حمايت از وريا غفوری باشيم. ديروز 
پرسپوليسی ها هم به شکلی عجيب 

از کاپيتان استقالل حمايت کردند.
تفاوتی که مردم متوجهش 

برای اين که با خطر و مشــکالت روبه رو نشــوند، به مسائل 
غيرفوتبالی کاری نداشته باشــند؛ منتهی چندنفر در اين 
فوتبال بوده اند و هستند که عقيده دارند بايد برای مشکالت 
و خوشــبخت نبودن مردم هم حرف زد. به  هرحال وريا 
غفوری درشرايطی بدون مصلحت انديشی از دردهای 
مردم حــرف زده و می زند که راحت تريــن کار برای او 
می توانست سکوت کردن و به حاشيه نرفتن باشد. 
منتهی او که جايگاهش را از مردم گرفته و 
به اوج شهرت رسيده، حاال مردمی که او 
را تبديل به يک ستاره محبوب کرده اند 
را هم فراموش نمی کند. مردم هم خوب 
می دانند که بايد هوای اين اســتثناهای 

فوتبالی را داشته باشند. 


