چهره

امیر عابدزاده که در سالهای آخر حضور کیروش در ایران بهعنوان دروازهبان ذخیره به تیمملی دعوت روزهای تلخ عابدزاده
میشد ،پس از جامملتها جایگاهش را در تیمش از دست داد و این روزها در پرتغال به یک نیمکتنشین
تبدیل شده است .او حتی توسط ویلموتس به تیمملی هم دعوت نشد تا اوضاع برایش پیچیدهتر شود .در پرتغال

عابدزاده در اینباره میگوید« :جایگاهم را وقتی از دست دادم که به جامملتهای آسیا رفتم .این آغازی
بود برای اینکه مربیان ماریتیمو از دروازهبان برزیلی بیشتر از من استفاده کنند ،البته اگر باز هم به عقب
برگردم،قطعااولویتمتیمملیخواهدبود».

هشتگ روز

#سحر _خدایاری

ف
 #سلبریتی#محرم#شوآ 

درگذشت ســحر خدایاری دختری که به خاطر رفتن به ورزشــگاه با گریم پسرانه و حضور در
دادگاه اقدام به خودســوزی کرده بود ،ســروصدای زیادی در فضای مجــازی ایجاد کرد .اکثر
کاربران توییتر و اینســتاگرام با هشــتگ یکســان «دختر آبی» به حمایت از این هوادار فقید
استقاللی پرداختند .در ادامه برخی توییتها را در این خصوص میخوانید:
چند ماه دیگه دختر آبی هم فراموش میشه ،مثل خیلی های دیگه.
کسی که من هوادار معروفش کنم و موقع نیاز ساکت بشه ،هیچ ارزشی نداره.
دوســت ندارین ســکوت کنید ،ما که ظاهرا اعتراضمونو میتونیم فقط توی همین فضاهای
مجازی نشون بدیم .ولی شما مرد باشینو توی استادیوم از دختر آبی بگید.
طرف برای استادیوم خودســوزی کرده بعد میگه تو هم نرو؛ خب هدفشــو نابود کرد؛ میریم
برای حق.
ورزشگاه رفتن یا ورزشگاه نرفتن هیچ فرقی نداره؛ هیچی عوض نمیشه.
سعید آذری :ما بیارزشتر از آنی بودیم که تو خود را به خاطر ما بسوزانی.
یقینا طرفداران تیم استقالل به همراه بازیکنان و مسئوالن باشگاه اینقدر «مرام» دارند که در
نخستین بازی آبیها به یاد ســحر خدایاری و همدردی با خانواده داغدارش ،یک دقیقه سکوت
اعالم کنند.
عمر مومنی اون سر دنیا حمایت کرده از دخترآبی بعد بازیکنای ما سرشون رو انداختن پایین
هیچی نمیگن.
حاال دیگه فهمیدیم هیشکی دلش واسه هوادار نمیسوزه ،نه مسئول ،نه بازیکن و کسایی که
ازشون بت ساختیم.
ما هوادارای استقالل باید توی ورزشگاه شــعا ِر «بازیکن بیغیرت» سر بدیم .باید به حال این
تیم و بازیکنا گریست.
در روزهای عزاداری تاسوعا و عاشورا انتشار فیلمهای مداحی و نوحهخوانی خوانندگانی مانند
بنیامین بهادری ،بهنام بانــی ،رضا صادقی،حامد زمانی ،امیرعبــاس گالب ،محمد اصفهانی و
شــماری دیگر از چهرههای موفق و محبوب موســیقی ایران واکنشهایی را درمیان کاربران
موجب شد.
انتشــار این فیلمها در کنار عکسها و فیلمهایی که از ســلبریتیهایی چون شــیال خداداد،
بهنوش طباطبایی ،مهران غفوریان ،امیرنوری ،علی مشــهدی ،محمدرضا گلزار ،بهرام رادان،
حبیب کاشانی ،محسن کاوه ،علیرضا واحد نیکبخت ،جهانگیر الماسی ورسول نجفیان درحال
عزاداری در هیأتهای مذهبــی یا درحال پختن و پخش کردن نذری و مواردی از این دســت
منتشر شده؛صفحات و کانالهای مذهبی فضای مجازی فارسی را پر کرده از نوعی حالوهوای
مذهبی -عاشــورایی .مســألهای که مورد توجهکاربران نیز قرار گرفته و آنان عکسالعملهای
پرشماری به این امر نشان دادهاند.
کاش در طیسال چند مرتبه از این مراسمها بود که ســلبریتیهای ما بدون اینکه فکر کنن
اگه درباره بدیها و زشتیهایجامعه نگن ،میمیرن؛ میاومدن از عاشورا و پیام امام حسین(ع)
میگفتند .از ظلمستیزی و عدالتخواهی.
اینستاگرام پر شده از عکس نذری دادن سلبریتیها .انگار اگر حین قیمه دادن عکس نگذارن
امتیاز این مرحله رو از دست میدن.
درسته معتقدم باید به عقاید همه احترام گذاشت ،ولی آدمهایی که اعتقادات محکمی دارن،
واقعی و بدونشــوآف ،برای خودشــون چارچوبهایی دارن که اونها رو قابل اعتمادتر میکنه!
آدمایی که نمیآن شوآف بدن!
آقايون و خانمهاي ســلبريتي و ثروتمند .محرم هم تموم شد .از فردا میخواین چیکار کنین؟
بیقیمه و قورمه و عزاداری برایخوب نشون دادن خودتون چه کار دیگری بلدین؟!
 دوستان؛ نیاز نیست عکس و فیلم بذارین که ما هم مثل طبقه مذهبی هستیم .قرار هم نیست
همه آدما شبیه هم باشن .شما اونی کههســتین خوب باشین ،دست مظلوم و فقیر رو بگیرین،
جلوی ظلم وایستین ،از تریبونهاتون برای به دســتآوردن عدالت استفاده کنین ،باور کنین
اونوقت کسی ازتون نمیپرسه تو چرا نذری قیمه پخش نکردی؟!

جنجال

دریچه

چند روز قبلهادی حسینی ،تهیهکننده
آخرین آلبوم محسن چاوشی گفته بود که از
سوی دفتر شعر وزارت ارشاد به یکی از اشعار
موالنا در آلبوم قمارباز ایراد گرفتهاند و اصرار
بر حذف آن دارند .یکی دو روز بعد ،ســعید
بیابانکی ،شــاعر و یکی از اعضای شــورای
شعر و ترانه دفتر موســیقی در توییتی این
کار محسن چاوشــی را بازارگرمی و شوآف
دانست؛ توییتی که البته خیلی زود هم پاک
شد .او نوشــته بود« :از کل غزلهای موالنا
صاف رفتهای ســراغ یک بیت و جنجال راه
انداختهای که ارشــاد به من مجوز نمیدهد.
قدیمها نام این کار بازارگرمــی بود و امروز
شوآف!» «قمارباز» شــامل  10یا  11قطعه
است .نیمی از اشعار این آلبوم از سرودههای
موالنا و ســایر اشعار نیز از ســعدی و دیگر
شعرای کالسیک است .محسن چاوشی در
این آلبــوم همچون «امیــر بیگزند» که در
خرداد  95منتشر شد ،چند قطعه ریتمیک
هم اجرا کرده است.

تیتربازی

اتفاق
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چین با دست خود بلیت ایران را صادر کر د!

با آسمانخراشهای ایرانی
به آسمان المپیک رسیدیم

شهروند| شــاید به واســطه میزبانی چین در
جامجهانی  2019بســکتبال ،کمتر کسی تصور
میکرد ایران بتواند بهعنوان بهترین تیمآســیایی
سهمیه المپیک را کسب کند؛ بهویژه بعد از اینکه
در دور اول شاگردان شاهین طبع  3شکست را برابر
تیمهایپورتوریکو،تونسواسپانیامتحملشدند.
وقتی دیگر امیدی برای رفتــن به دور دوم وجود
نداشت ،به واســطه عملکرد ضعیف سایر تیمهای
آسیایی انگیزه به تیم ایرانبرگشت .حامد حدادی،
صمد نیکخواه و بقیه ســتارههای بسکتبال ایران
دوباره متحد شدند تا با ســهمیه المپیک به ایران
بازگردند.پیروزی ایران برابر آنگوال با برد چین برابر
کرهجنوبی پاسخ داده شد .در روز آخر اگر چین با هر
نتیجهای برابر نیجریه به بردمیرسید ،ایران با وجود
برتری مقابل فیلیپین هم نمیتوانست به المپیک
برسد.
آخریــن بارســال  2008بود که نســل طالیی
بسکتبال ایران راهی المپیک شده بود و برای صعود
دوباره نهتنهــا به پیروزی بااختــاف گل باال برابر
فیلیپین نیاز بود ،بلکه چین هم باید مقابل نیجریه
شکست میخورد .نیجریه هم که برای کسب تک
ســهمیهآفریقا میجنگید ،جانانه برابر میزبان و
هزارانتماشاگرحاضردرسالنجنگیدتایکفاجعه
برای اژدهای زرد رخ دهد؛ فاجعهای که حتی اشک
یائو مینگ ،اسطوره بســکتبال این کشور و رئیس
فعلیفدراسیونچینراهمدرآورد.
ایران در پکن با شکســت فیلیپین جشن صعود
گرفتوچینباشکستمقابلنیجریههیچنتیجهای
از میزبانی خود نگرفت .بااینکه تیمملی بسکتبال
ایران میتوانست با کمی هوشــمندی در دور اول
اتفاقات بهتری را هم رقم بزند ،اما با قرارگرفتن در
رده بیست و سوم جهان بهترین تیم آسیایی لقب
گرفتوبعداز12سالبهالمپیکصعودکرد.
صمدنیکخواهبهرامی،کاپیتان 36سالهبسکتبال
ایران که قصد داشت بعد از جامجهانی خداحافظی
کند و حتــی این موضوع را بــهاطالع همبازیانش
هم رسانده بود ،با صعود به المپیک تصمیم خود را
یکسالبهتعویقانداخت.
حاال بسکتبال ایران با یک مربی ایرانی نخستین
رشــته تیمی است که توانسته ســهمیه المپیک
 2020راکسبکندوازاینپسبایددرانتظارکسب
سهمیهدروالیبالباشیم.

۹۱میلیون دالر
برای یک فیلم
ترسناک

فیلم ترســناک «آن :فصل
دوم» در نخســتین هفتــه
اکرانش با فروش ۹۱میلیون
دالری در صــدر جــدول
فروش سینماهای آمریکای
شمالی قرار گرفت .سری اول
این فیلم ترســناکدرسال
 ۲۰۱۷در نخســتین هفته
اکرانش ۱۲۳میلیون فروخت
و به دومین فیلم ترســناک
پرفروش در نخســتین هفته
اکرانتبدیلشد.

جایزه چشم طال
برای بازیگر زن
معروف

کریستن اســتوارت ،بازیگر
فیلمهای «گرگ و میش» با
دریافت جایزه چشــم طالی
جشنواره فیلم زوریخ ۲۰۱۹
مورد تجلیل واقع میشــود.
همراه با اهــدای این جایزه،
جدیدترین فیلــم او با عنوان
«ســیبرگ» دربــاره جین
ســیبرگ بازیگر آمریکایی
که به چهره موج نوی فرانسه
بدل شد ،در این جشنواره به
نمایشدرمیآید.

سارا ،دختر
طالیی کاراته

لیگ کاراته وان ژاپن درحالی به
پایان رسید که تیمملی ایران در
بخش مردان و بانوان پساز تیم
ژاپن بر ســکوی نایب قهرمانی
قرار گرفت .سارا بهمنیار ،ستاره
کاروان اعزامی بهژاپن بود و تنها
طالی ایران را کسب کرد.

تمدید علیپور
شاید در آینده

مدیریــت جدیــد باشــگاه
پرســپولیس خواهــان تمدید
قرارداد علی علیپور است و از این
رو اینبازیکن روز یکشنبه هفته
جاری دیداری را با محمدحسن
انصاریفرد داشــت ،امــا این
مالقاتبــدون توافق طرفین به
پایانرسید.

دو گل به هنگکنگ برای شروع قصه جامجهانی

استارت آرام ویلموتس در سرزمین ناآرام
شهروند| با اینکه شرایط سیاسی فعلی در هنگکنگ و آبوهوای
شرجی این کشور کمی نگرانی برای ملیپوشان فوتبال ایران به وجود
آورده بود و از سوی دیگر بازیکنان تیم حریف هم از رقمزدن یک اتفاق
بزرگ در بازی با ایران خبر داده بودند ،شــاید کمتر کسی حتی فکر
میکرد تیمملی با تعداد گلهای کم از ســد حریف نهچندان مطرح
خود عبور کند .با اینکه تیمملی دیروز با یک بازی نســبتا منظم سه
امتیاز اولین بازی خود در مقدماتی جامجهانی  2019را از هنگکنگ
گرفت ،اما شــاید انتظار میرفت بیش از دو گل وارد دروازه تیمی که
بیــش از  100پلــه از ایــران در
ردهبنــدی فیفا پایینتر اســت،
شود.
مــارک ویلموتــس در اولین
تجربه ســرمربیگری خــود روی
نیمکت ایران در یک بازی رسمی
ترکیبی شبیه دوران سرمربیگری
کــیروش را از ابتــدا بــه زمین
فرستاد و شــاید مهمترین تغییر
ورود مهدی ترابی از ابتدا به زمین
و نیمکت نشــین کردن پورعلی

ورزشکارانمثله رسالدرتاسوعاوعاشورایحسینی(ع)همپایسایرمردم
در هیأتها و دستههای عزاداری حاضر شدند .حتی برخی از اهالی ورزش مثل
علیپروینخودشانازاینمراسممیزبانیمیکنند.همچنیندرخانهکشتیهم
مراسمعزاداریباحضورملیپوشاندرفاصلهچندروزماندهتااعزامبهمسابقات
جهانیبرگزارشد.

گنجی در خط دفاعی بود .نقش سردار آزمون در زمین هم برای خیلی از
عالقهمندان به فوتبال ،جدید و کمی عجیب بود .او که در چندسال اخیر
گلزنترین مهاجم تیمملی بوده ،بیشتر در نقش پاسور ظاهر میشد و
کریم انصاریفرد در نوک خط حمله قرار داشت .اتفاقا گل اول تیمملی
هم روی همکاری همین دو و با ضربه چکشی ســردار به دست آمد و
دقایقی بعد روی سانتر سردار ،ضربه قیچی کریم به تیر دروازه برخورد
کرد .وحید امیری ،علی کریمی و اشکان دژاگه سه بازیکن تعویضی تیم
ویلموتس بودند؛ اگرچه گل دوم هم قبل از ورود این سه بازیکن توسط
کریم انصاریفرد روی پاس
جهانبخش به دست آمد .به
هر حال ایران گام اول را با
کسب سه امتیاز برداشت و
یک ماه دیگر دومین بازی
خــود را در تهــران مقابل
کامبوج برگزار میکند؛ اما
شاید هنوز تیم ویلموتس
نیاز بــه کار دارد ،تا در برابر
حریفان سرســختتر به
میدانبرود.

تصویری از مهران غفوریان ،امیر نوری ،علی مشــهدی کنار ســیدمجید
بنیفاطمه در هیأت ریحانه الحسین(ع) که امیرحسین متقیان در اینستاگرام
منتشرکردهاست.

جنجال

دعوا بر سر قمارباز

حدود  ۸۵درصد از رانندگانی
که باعث تصادفات مرتبط با
خواب میشوند ،مرد هستند
و حدود یک سوم آنها حداکثر
۳۰سال سن دارند.

روایت داغ

سرانجام صحنههای مربوط به حضرت عباس(ع)
در مختارنامه
اگر چه صحنههای مربوط به حضرت عباس(ع) در مختارنامه به دســتور رئیس
وقت سازمان صداوسیما ساخته و به آن اضافه شد اما باز هم این تصاویر از تلویزیون
پخش نشد .حاال البته محمود فالح ،تهیهکننده سریال «مختارنامه» درباره احتمال
پخش صحنههای تصویربرداریشده مربوط به حضرت عباس(ع) توضیحاتی داده
است«:فیلمبرداری«مختارنامه»تمامشدهبودوهمهبهتهرانبرگشتهبودیمکهاین
تصمیم گرفته شد .به همین دلیل یک تیم دوباره به شاهرود برگشت .یک نخلستان
کهحدود۱۰۰کیلومترباشهرفاصلهداشت،محلتصویربرداریمابود.اینصحنهها
بهسختیگرفتهشد.بخشهاییهمدرکویرشاهرودضبطشدکهبسیارطاقتفرسا
بود که درنهایت هم به پخش نرسید .اگر بخواهیم آنها به روی آنتن برود ،باید خیلی
جاهایآنراتغییردادوبهرویآنتنبرد.درحقیقتبایدحذفیاتیانجامدادورویآن
کارکردتاقابلپخشازتلویزیونشود.بهآنشکلیکهساختهشده،بعیدمیدانمکار
مناسبپخشازتلویزیونباشدوقطعاوحتمانیازبه تغییردارد».

