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شبکه

برخی از روزنام ههای
خارجی زلزله ایران  -عراق را تیتر
نخست صفحه اول خود کردند

برداشتن
وسایل خانه از زیر آوار خانهها

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

در شهر زلزله زده سرپل ذهاب

آفتاب یزد – گروه شــبکه :بعد از اتفاق تلخ و
ویرانگر زلزله مناطق مرزی کشــورمان به ویژه
در کرمانشــاه ،بســیاری برآن شــدند تا به این
عزیزان هر طور که شــده کمــک کنند .اما در
این میان ،افرادی هســتند که میتوان از شیوه
کمککردنشــان اســتقبال کرد به ویــژه آنکه
متولــی این امر ،یک ســلبریتی محبوبی چون
علی دایی باشد .این ورزشکار محبوب در صفحه
اینستاگرامش در راستای کمک به زلزلهزدگان
شــماره تلفنــی را قــرار داد و در خصوص آن
نوشــت«:کمکهای غیرنقدی خود را از طریق
اینجانب میتوانید به مناطق زلزله زده برسانید».
این اتفاق با اســتقبال بی نظیر مردم مواجه شد
و به همین دلیل علی دایی با انتشــار فیلمی در
شبکههای اجتماعی ضمن تشکر از افراد شرکت
کننده در این امر خیرگفته است«:از تمام مردم
عزیزی که در این امر خیر و کمک به مردم زلزله
زده همراه و همگام بوده و کمک کردند ،تشــکر
میکنم و مطمئن باشــید که تمام کمکهایی
که میکنید مســتقیما به دست مردم زلزله زده
میرســد و تمام اطالعاتی که در پیج من است
مستقیما زیر نظر خودم اداره میشود .اگر باهم
باشیم میتوانیم خیلی کارهای بزرگ کنیم».
اما شــیوه کمک کردن علی دایی ،نام یک نفر را
در یادها زنده میکند؛ جهان پهلوان تختی .سال
 1341بود که بوئین زهرا بر اثر زلزله خسارت بسیار
دید و مردمش نیازمند کمک بودند .اما از آنجا که
ســازمانهای امدادی دولتی در آن زمان در میان
مردم جایگاهی نداشتند و مردم نسبت به آنها بی
اعتماد بودند از دادن کمک خودداری میکردند .در
این هنگام بود که غالمرضا تختی قهرمان کشتی
ایران که عنوان جهان پهلوان را به همراه داشــت،
دست به کار شــد و آمادگی خود را جهت جمع

شهریار ایران کمکهای مردمی را
جمعآوری میکند

اقدامتختیوار
علیدایی

آوری کمک برای زلزلــه زدگان بوئینزهرا اعالم
کــرد .او به میان مردم ،کســبه و بازاریان رفت و
کمکهای بسیاری را جمعآوری کرد.
به هر سو این اقدام بشــر دوستانه علی دایی با
واکنشها و استقبال کاربران شبکههای اجتماعی
روبه رو شده است.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است «:هیچ
نامی یا لقبی نمیتونه قلب مهربان و ذهن پاک

جام جهانی ،ایتالیا را از دست داد

اهدای

خون
معصومه ابتکار ،معاون امور ز
نان و خانواده ریاست جمهوری

اشک امدادرسانان ارت
شی اعزامی به مناطق زلزله زده

آفتاب یزد – گروه شبکه :بی شــک جام جهانی  2018یکی از خاصترین جام جهانیها
خواهد بود چرا که در این دوره ،خبری از تیمهای خاص و مطرح نیســت .تیمهایی چون
هلند ،آمریکا و حاال هم ایتالیا .این تیم در مرحله پلی آف مسابقات جام جهانی  2018و
در دیدار برگشــت میزبان سوئد بود و نتوانست به نتیجهای بهتر از تساوی  0-0برسد و
در کمال ناباوری از اتوبوس جام جهانی جا ماند و نتوانست به جام جهانی راه یابد! تصور
جام جهانی بدون ایتالیا به ویژه بوفون دروازه بان پرآوازه این تیم که بعد از مســابقه با
چشمانی گریان برای همیشــه از دنیای فوتبال خداحافظی کرد ،برای بسیاری سخت و
ناراحت کننده است .از همین رو عدم حضورشان در جام جهانی  2018با واکنشهایی از
سوی کاربران شبکههای اجتماعی روبه رو شده است.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است «:نامه ای به فرزندم :دخترم من یک بهار،یک
تابستان،یک پاییز،یک زمستان و یک جام جهانی بدون ایتالیا را دیدم .زین پس همهچیز
جهان برایم تکراری است».
فرد دیگری نوشته است «:جام جهانی دیگه خوشگلیاشو نداره».
شخصی نیز عنوان داشته اســت «:از گریه بوفون بیشتر ناراحت شدم تا حذف ایتالیا.
ایتالیا تیم مورد عالقهام نیست منتهی جاش خالیه تو جام جهانی».
دیگری نوشت «:حاال بشــینید پیتزای بدون پنیر بخورید تا بفهمید جام جهانی بدون
ایتالیا یعنی چی».
کاربران دیگر نوشــتهاند «:هیچ وقت طرفدار ایتالیا نبودم ولی اینکه نتونست به جام
جهانی صعود کنه یعنی باید توی خیلی چیزا تجدید نظر کرد » «،آیا میتونید جام جهانی
رو بدون ایتالیا متصور بشید؟» «،دیگه باس جام جهانی رو بدون بوفون ببینیم...وای خدا...
باور نکردنیه «،»..کجاست اون تیم ایتالیای سالهای  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۶کجان اون بازیکنهای
جان دل .چه تیمی بود .تک تکشون چه اسطورههایی بودن .هی وای من» «،جام جهانی
باشه ،ایتالیا و بوفون نباشن ،مگه داریم مگه میشه .دیگه دیدن نداره» «،ناراحت کننده
است .باالخره نام ایتالیا کلی نوســتالوژیکه «،» .تو جام جهانی را از دست ندادی!جام
جهانی تو را از دســت داد» «،جام جهانی بوفون رو از دست داد» «،با خداحافظی بوفون
واقعا دیگه هیچ ابرســتارهای تو فوتبال دنیا نیست حاال به جز مسی و رونالدو .یه زمانی
چه فوتبالیستهای بزرگی تو تیمهای ملی مختلف دنیا بودن» «،پایان آخرین بازمانده
از جامجهانی  2006جامی که رونالدو و مسی تو حسرتش هستن و هنوز نتونستن بدست
بیارن .اون نســل دیگه هرگز تکرار نمیشــه و ایتالیا هم دروازهبانی مثل بوفون تا ابد
بهخودش نمیبینه و در آخر اشکهایی که مستطیل سبز تحملش رو نداره»

«آوا» دختری است که بامداد
دومین روز پس از زلزله در بیم
ارستان صحرایی ارتش در شهر
زل
زله زده سرپل ذهاب به دنیا آمد

امیر حســین مقصودلو معروف به تتلو که عنوان
یکی از پرحاشــیهترینها را یدک میکشــد ،در
صفحه اینســتاگرامش به جای ابراز همدردی با
زلزله زدگان کرمانشاه به انتشار مطالب ...به مردمی
که از مسئوالن انتظار مدیریت بحران اخیر را دارند،
کرده است .آفتاب یزد از انتشار پست این خواننده
که مورد حمایت اصولگرایان است معذور میباشد.
او در پســت مذکور ضمن گالیه از شعارهایی که
در ایام انتخابات خطاب به وی داده شــده نوشته
اســت«:هنوز رقــص میلیونیتون تــو خیابون و
شــعاردادن علیه من بدبخت و جیگیلی جیگیلی
یادم نرفته! حاال نوبت من فحشتون بدم»!...
باید دید تقدیرکنندگان از تتلو چه واکنشی نشان
میدهند.

بازهمادبیات تتلو!

تورو معنی کنه .به جز کلمه شــهریار .شهریاری
فقط به تو میاد و بس».
فرد دیگــری نوشــته اســت «:درود بر غیرت
وانسانیتت».
دیگری نوشت «:الهی شكر كه مردانی با سخاوت
و خدا پرســت وهمدل با مردم چون شما آقای
دایــی وجود دارن كــه من دنیاییشــونو زیر پا
گذاشــتند و به خدمت قدم بر میدارن،الهی كه

نفستون همیشه پر مهر وقدمتون پر سعادت ».
کاربران دیگر نوشتهاند «:علی دایی هستی دیگه
جز این چیز دیگه انتظار نداریم دمت گرم»«،درود
بر تو که همیشــه کارت شــده شــادکردن دل
آســیبزده »«،تو چرا آنقدر متعصب و ساالری
بزرگمرد آذری؟»«،آنقدر کالهبرداری زیاد شده
آدم نمیتونه اعتماد کنه .با این کارتون میشــه با
خیال راحت کمک کرد».

# My Love To Iran
آفتاب یزد  -گروه شبکه :همچنان بابت فاجعه غمبار زلزله کرمانشاه پیامهای تسلیتی است که از
سوی اکثریت قریب به اتفاق جهانیان در شبکههای اجتماعی صادرمیشود .فرقی نمیکند که دارای
مقام خاصی باشد یا فرد مشهور خارجی .آنها با پیامهایشان در شبکههای اجتماعی با کشتهشدگان
زلزله غرب کشور ابراز همدردی کردند.
بازیگر معروف انگلیسی در پیامی در صفحه توئیتر خود ،با مردم زلزلهزده کشورمان ابراز همدردی
کرد« .میســی ویلیامز» در صفحه توئیترش با نوشــتن جمله " ،"My Love To Iranنســبت به
زلزله اخیر در غرب ایران واکنش نشــان داد .این توئیت بازیگر معروف ازسوی طرفدارانش بیش از
 ۱۹هزار بار "الیک" خورده است.
انریکه ایگلســیاس خواننده معروف اسپانیایی نیز با انتشار عکسی از پرچم ایران و با نوشتن جمله
عشق ...حب در توئیتر خود نوشت«:لطفا عشقتان ،افکار و دعاهایتان را برای ایران و عراق که اکنون
در رنج هستند،بفرستید»
نورگل یشیل چای بازیگر زن ترکیهای پس از زلزله کرمانشاه در اینستاگرام خود به حادثه دیدگان
زلزله در ایران تسلیت گفت و نوشت«:برای از دست رفتگان زلزله طلب رحمت ،برای آسیب دیدگان
طلب صبر وشفای عاجل دارم .ایران در کنارت هستیم».
نشنال جئوگرافیک نیز با انتشار عکسی از مادری که جنازه فرزندش را در آغوش گرفته ،زلزله مرز
ایران و عراق را ،مرگبارترین زلزله سال  ۲۰۱۷عنوان کرد.
همچنین صفحه رسمی اللیگا در فیسبوک ،پیامی به زبان فارسی برای ابراز همدردی با زلزله زدگان
غرب ایران منتشر کرد .در این پیام آمده است «:ما با شما هستیم»
برنی سندرز ،سناتور آمریکایی نیز برای زلزله کرمانشاه در توئیت خود نوشت« :ویرانی بجا مانده از
زلزله در ایران هولناک اســت .من به یاد قربانیان ،عزیزانشان و اقوامی که باید با این فاجعه روبهرو
شوند ،هستم».
از سوی دیگر شهردار تورنتو در توئیت خود اعالم کرد«:نماد شهر تورنتو به احترام جانباختگان و
آسیبدیدگان زلزله ایران و عراق خاموش خواهد شد».

