مدیرمسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
معاون اجرایی :امیررضا نظری
دبیر سرویس سیاسی :امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس اجتماعی :شهال منصوریه
گوهنر :الهام رئیسی
دبیر سرویس فرهن 
دبیر سرویس گوناگون :آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی :سعید قلیچی
دبیر سرویس بینالملل :نفیسه اهللدادی
گرافیک و صفحه آرایی :مونا پیتلن ،عاطفه مجیدی
ویراستار :پریا فردوس-امیرحسین نظری

در آستان دوست
محبت آتشی در جانم افروخت
که تا دامان محرش بایدم سوخت
عجب پیراهنی بهرم بریدی
که خیاط اجل میبایدش دوخت
باباطاهر

گذر و نظر

نمایش بیدرنگ...
آرش وکیلی

این روزها که همه از تلگرام صحبت میکنند گویا خبری
از ارتقای این پیامرسان در میان خبرهای دیگر گم شد.
همانطور که میدانید تلگرام ،مدتهاست که مجهز به
ویژگی نمایش بیدرنگ یا  Instant Viewشــده
اســت .حتم ًا در حین کاربری تلگرام متوجه شدهاید که
در زیر برخی لینکها این گزینه نمایش داده میشــود.
در ایــن صورت اگر دکمهی  Instant Viewرا در
موبایل خودتان لمس کنید ،میبینید که نســخه کامل
مطلب ،در همان محیط تلگرام نمایش داده میشــود.
یعنی اص ً
ال الزم نیست که شما منتظر بارگذاری سایت
در مرورگــر اینترنتی بمانید و وقت و پهنای باند صرف
کنید .این قابلیت برای بســیاری از وبالگنویسهای
قدیمی کارایی محشری است.
امــا چرا تاکنون این «نمایــش بیدرنگ» ،چندان هم
کاربردی نبود؟ دو دلیل عمده وجود داشت:
قابلیت فقط از سایتهای محدودی پشتیبانی میکرد.
یعنی اینطور نبود که شــما لینک هــر مطلبی را که
دوست داشتید ،از هر سایتی درج کنید و در این صورت
نسخه کامل مطلب به شما نمایش داده بشود.
حتم ًا متوجه شــدهاید که نوشتههای خیلی طوالنی در
تلگرام را کســی نمیخواند .یکی از دالیل این امر این
است که شیوه و فرمت نمایش مطالب در تلگرام ،برای
خوانــدن مطالب طوالنی جذاب نیســت .اما به کمک
«نمایش بیدرنگ» میشــود ،یک مطلب طوالنی با
اندازه فونتهای مختلف نوشت و داخل آن چند عکس
و چند لینــک فعال درج کرد .یعنی درســت به همان
صورت که یک صفحه روتیــن وب را میبینید .منتها
برای این کار تا حاال شــما مجبور بودید که یا در سایت
مدیوم بنویسید که دسترسی به آن در ایران محدودشده!
یا در محیط سرویس تلگراف.
مســلم ًا تلگرام هم متوجه دو مشکل باال شده بود .به
همین خاطر یک جایزه  200هــزار دالری ترتیب داد
تا به کســانی هدیه کند که قالبهــای مختلفی برای
پشــتیبانی ســایتهای مختلف از این ویژگی نمایش
بیدرنگ بنویســند .حاال این کار انجامشــده و آنطور
که خود تلگرام اعالم کرده ،حاال  2274وبسایت مورد
پشتیبانی نمایش بیدرنگ قرارگرفتهاند.
اما مطلب بســیار مهمتر این است :حاال سرویسهای
وبالگ نویســی ورد پــرس دات کام و بالگر و حتی
س وبالگ نویســی ایرانی بالگ دات آی آر و
ســروی 
البد بسیاری از سرویسهای جانبی که من متوجهشان
نشدهام ،مورد پشتیبانی نمایش بیدرنگ قرار میگیرند!
باید دید این تغییر مهم تا چه حد مورداســتفاده فعاالن
عرصهی تولید محتوا قرار میگیرد.

کارگردان نمایش «الف وارد میشــود» از
تالش برای ادامه اجرای آن در یک سالن
دیگر خبر داد.
به گزارش ایســنا ،نمایش«الف وارد میشــود» به
نویســندگی آرمان طیران و کارگردانی برکه فروتن
داســتان تنهایی و افســردگی بازیگران مشهوری
است که پس از دورهای شهرت بهتنهایی خود فرو
میروند.
برکه فروتن که پس از دو سال از انجام تمرینهای
این نمایش برای شرکت در جشنواره تئاتر فجر آن
را در خانه نمایش اداره تئاتر روی صحنه دارد ،درباره
انتخاب متن این نمایش به ایسنا گفت :آرمان طیران
نویســنده ثابت گروه ما اســت و تاکنون بیشتر از
شش کار با او انجام دادهایم .معمو ًال متنهایی را که
مینویسد برای من میفرستند .زمانی که متن«الف
وارد میشــود» را خواندم با توجــه به محوری که
دارد  -در مورد بازیگرانی که دیگر در جایگاهی که
داشتند نیستند  -به نظرم رسید که متن برای نمایش
در جشنواره تئاتر فجر جالب است .متن برای شرکت
در جشنواره دو سال پیش پذیرفته شد و تمرینات با
همین بازیگران و عوامل آغاز شد.
او ادامه داد :اما درنهایت بنا بر شــرایط ،کار را برای
اجرا از جشنواره کنار گذاشتیم تا بعداً آن را به اجرای
عمومی برسانیم .دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر نیز به
نیابت از ســعید اســدی  -دبیر وقت جشنواره تئاتر
فجر  -نامههایی مبنــی بر اجرای عمومی این اثر
به سالن داد.
وی با اشــاره به اینکه از مدیریت قبلی تئاتر شــهر

 21مرداد ماه ســال  ،1385کنوانسیون حفاظت
از محیطزیست دریای خزر (کنوانسیون تهران)
برای  5کشور ساحلی الزماالجرا و بهعنوان روز
دریای خزر نامگذاری شد.
دریــای خزر با وســعت  600،384کیلومترمربع بزرگترین
دریاچه جهان اســت و طول پیرامون آن به  7000کیلومتر
میرســد .این دریاچه ازنظر تنوع زیستی بسیار غنی بوده و
حدود  400گونه آبزی ،بومی آن هستند که ماهیان خاویاری
از مهمترین آنها میباشــند .عالوه بر منابع زنده ،این دریا
پس از خلیجفارس و ســیبری ،به لحــاظ ذخایر نفت و گاز
موجود در ساحل و زیربستر در مقام سوم قرار دارد.
خزر برای حدود  15میلیون ســکنه حاشــیه خود ،هزاران
فرصت شغلی ایجاد کرده است و منبع اصلی درآمد محسوب
میشــود .به دلیل همین ویژگیهای بارز اکولوژیکی ،غنای
چشمگیر ژنتیکی و تنوع بیهمتای زیستی ،همچنین موقعیت
خاص اســتراتژیک ،پهنه عظیم دریای خزر در طی اعصار و
ادوار تاریخی ،در بستر رخدادهای سیاسی و طیف گوناگون
فرهنگها ،ســنتها ،آدابورســوم ،در خلــق فرصتهای
درخشــان اقتصادی -اجتماعی در ســطح منطقه و جهان
بهخوبی پدیدار گشته است .فعالیتهای انسانی بیشازحد و
بهرهبرداریهای اقتصادی پرشــتاب و کم مالحظه ،موجب
تخریب اکوسیســتمهای طبیعی ،آلودگی محیطزیســت و
کاهش کیفیت آب این دریا شده است .دخالتهای نسنجیده
و شــتابزده انســانی در دریــای خزر که به شــکل تغییر
کاربری اراضی شــامل تخریب ،و استحصال اراضی جهت
ساختوسازهای بیرویه و غیراصولی ساحلی اعم از اسکله
و بندر ،مجتمعهای گردشگری ،مسکونی و تجاری ،توسعه
فعالیتهای اکتشاف و استخراج منابع فسیلی زیربستر ،صید
بیرویه آبزیان خصوص ًا ماهیان خاویاری ،تخریب زیستگاهها
و از دست رفتن مناطق تخمریزی ماهیان خاویاری ،تخلیه
مستقیم آلودگیهای شــهری ،صنعتی و کشاورزی مناطق
ســاحلی به دریا ،بار زیــاد آلودگیها با منابع مشــخص و
نامشــخص در حوزه آبریز رودخانههای منتهی به دریا ،در
کنار نحوه نامناسب رفتار جوامع انسانی ساحلی با منابع خزر،
مدیریت ضعیف مناطق ساحلی ،تغییرات فیزیکی عظیم در
رژیم طبیعی رودخانهها مانند سدسازی ،استخراج شن و ماسه
و نظیر آن از عمده تهدیدات زیستمحیطی امروز دریای خزر
محسوب میگردند که باعث اختالل وضعیت طبیعی دریای
خزر شــده و متأسفانه گونههای ارزشــمندی چون ماهیان
خاویاری و یا فک دریای خزر بهعنوان تنها پستاندار زیستمند
این اکوسیســتم را در فهرســت گونههای در معرض خطر
انقراض قرار داده و حیات اکولوژیکی و اقتصادی زیستبوم
خزر را متأثر ساخته است.
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شعر طنز

ساقی کوپنی

نمایشی از تنهایی

شاعر  :مجید مرسلی

چهرههای مشهور
بازیگری

(پریســا مقتدی) نتوانســت نوبتی برای اجرا بگیرد ،گفت :سرانجام پیشنهاد اجرا در
خانه نمایش مطرح شد و با توجه به کار قبلیام آن را به مرداد امسال موکول کردیم.
ضمن اینکه دوران انتخاب بازیگر این نمایش خیلی طول کشید زیرا متن خاصی را
ن ستاره سینمایی نبودن،
کار میکردیم و نیاز به حضور بازیگرانی داشتیم که در عی 
برای تماشاگر چهره باشند و البته در سالهای اخیر هم کمتر فعالیت کرده باشند.
فروتن خاطرنشــان کرد :قصد داشتم با یک انتخاب درست روایت را برای تماشاگر
ملموستر کنم و کاراکترهای واقعی به نقش ذهنی من نزدیک باشند .در طول یک
سال گذشــته دو بازیگر اصلی این نمایش مختار سائقی و حسن اسدی مدام پیگیر
زمان اجرای عمومی این نمایش بودند چون نقش و کاراکتر را دوســت داشــتند و
میخواستند کارشان به نتیجه برسد.
او درباره اســتفاده از عناصر ســمعی و بصری مختلف در این اجرا گفت :به نظرم در
تئاتر در درجه اول قبل از اینکه یک اثر ،تئاتر باشد باید سرگرمکننده و جذاب باشد،
زیرا مخاطب ما تماشاگری است که به سالن میآید و اگر یک سالن خالی از تماشاگر
باشد آن تئاتر وجود ندارد؛ بنابراین سعی کردیم یکخطی بودن داستان را با جذابیت

برگی از تاریخ

یک روز به احترام خزر

instagram:mostagheldaily

مرحله دوم پویش مردمی « از خودمان شروع کنیم »

بصری همراه کنیم .البته همهچیز در جهت پیش برد داســتان و روی صحنه است.
ن یک فضای سوررئال
فضای داســتانیک فضای رئال دارد اما کاراکترهای داستا 
درونی دارند.
کارگردان «الف وارد میشود» درباره نزدیکی اجرا به ایده اولیه ذهنیاش هم گفت:
من اســاتید خودم را برای بازی در این نمایش انتخاب کردم و آنها نیز توانســتند
بهخوبی به فضای ذهنی من نزدیک شــوند .خیلی جاها خودشان هم به این نتیجه
میرســیدند که گاهی این اتفاقات را تجربه کردهاند و هردو نفر دوستانی داشتند که
در دهههای گذشته این اتفاقات برایشان افتاده بود و از نزدیک روایت را لمس کرده
بودند.
فروتن در پایان بیان کرد :قصد نداریم به این تعداد اجرا قناعت کنیم زیرا این نمایش
قابلیت بیشتر از این دیده شدن را دارد.
نمایش«الف وارد میشــود» با بازی مختار سائقی ،حسن اسدی ،صفورا کاظم پور،
مینــو نوبهاری و پدرام خیرابی  ۲۰مردادماه به اجرای خود در خانه نمایش اداره تئاتر
پایان میدهد.

رضــا کیانیان همراه با پویش «از خودمان شــروع کنیم» در خیابانهای تهران
حضور یافت.
مرحله دوم پویش «از خودمان شــروع کنیم» با هدف اصالح و ارتقای فرهنگ ترافیک در زمینه
حقوق عابر پیاده و توســعه استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه ،در قالب اجرای نمایشهای
خیابانی در تهران در حال اجراست که روز گذشته رضا کیانیان در این پویش حاضر شد.
پویش از خودمان شروع کنیم در راستای ترویج فرهنگ ترافیک و رعایت عالیم راهنمایی رانندگی
با اجرای نمایش و پالکاردهای آموزشــی در زمان قرمز بودن چراغ تقاطع اصلی محله مشــیریه
منطقه 15اجرا شد.
معاون آموزش ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره فاز دوم پویش از خودمان
شروع کنیم با موضوع احترام به عابر پیاده و برای هوای پاک شهر رکاب بزنیم گفت :پس از تجربه
موفقیتآمیز فاز نخســت این کمپین که با استقبال شــهروندان روبرو شد ،این بار باهدف ارتقای
فرهنگ ترافیک در رابطه با نوع رفتار عابر و قوانین و تکالیفی که عابر پیاده در رفتارهای ترافیک
روزانه و همچنین قوانین و تکالیفی که راکبین خودرو و موتورسیکلت در قبال عابران دارند ،در حال
برگزاری اســت ..زمردیان افزود :در حوزه حمل و نقل پاک ضمن حمایت از پویش سهشنبههای
بدون خودرو با توجه به شرایط و وضعیت تهران کمپین پنجشنبههای پاک را با شعار برای هوای
پاک شهر رکاب بزنیم در برنامه داریم و هدف ما عالوه بر توسعه دوچرخهسواری حمایت از هر نوع
رفتار حملونقلی است که باعث کاهش آلودگی هوا و ترافیک شود.
معاون آموزش ســازمان حمل و نقل در ادامه اظهار کرد :از ظرفیت ســازمانهای مردمنهاد شهر
تهران برای توجه به موضوع مشــارکت اجتماعی در کاهش ترافیک ،تصادفات و ...بهره خواهیم
گرفت و امیدواریم با حضور پررنگ مردم شاهد وضعیت مطلوبتری از رفتارهای ترافیکی باشیم.
وی ادامه داد :بر اســاس برنامهریزیهای انجامشده در روزهای سهشنبه و پنجشنبه هر هفته 60
گروه نمایشی بیش از  370اجرا در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک خواهند داشت.

مواظب آقای داورزنی باشید!
آرش خوشخو
فرهنگستان فوتبال -حرفهای منتقلشده از سوی داورزنی معاون وزارت ورزش در
مورد محرومیت حاجصفی و شــجاعی از بازیهای ملی به خاطر حضور در مقابل تیم
اسرائیلی میتواند یک دردسر بزرگ بینالمللی برای فوتبال ایران باشد.
اینگونه حرف زدن صریح درباره محرومیت دو بازیکن آنهم به خاطر مسائل سیاسی مطمئن ًا واکنش فیفا
را به دنبال دارد .در مورد ماهیت و چگونگی حضور دو ملیپوش ما در مقابل تیم اســرائیلی نمیخواهیم
حرف بزنیم .کار عجیبی بود که انجام شد و چهرههای مختلف در موردش قلمفرسایی کردند اما اینکه
معاون وزیر اینگونه بیپروا از یک محرومیت سیاســی در مورد دو فوتبالیســت سخن میگوید نشان
میدهد که مرد خوشنام ورزش ما هیچ تصوری از مکانیسم تهاجمی فیفا ندارد .سال  ۱۳۸۵علیآبادی
رئیس سازمان ورزش دولت احمدینژاد سرخوش از منصب خود ،دادکان رئیس وقت فدراسیون فوتبال
را برکنار کرد .او با تصوری سنتی از مسئولیتش در ریاست ورزش طبیعی میدانست که رئیس مهمترین
فدراسیون زیرمجموعه خود را باسلیقه و میل خود تغییر دهد .این ماجرا به تعلیق کوتاهمدت فوتبال ایران
انجامید و همینطور عقبنشینی سریع دولت و سازمان ورزش .محرومیت فوتبال ایران چیزی نبود که
افکار عمومی طاقتش را داشته باشند .فیفا ،سازمان ملل نبود که قطعنامههایش را بتوان پاره کرد .فوتبال
هم شبیه هیچچیز دیگری نیست .ازآنپس دولت فراگرفت که در مورد فدراسیون فوتبال ،رؤسا و مسائل
بینالمللی آن بااحتیاط عمل کند .دولتها یاد گرفتند که برای تأثیر در فدراسیون فوتبال باید در روندی
دموکراتیک با رؤســای باشگاهها البی کنند تا بتوانند مهره موردنظر خود را به رأس کار بیاورند که خب
درزمینه البی آنقدر ضعیف بوده و هستند که کفاشیان  ۸سال رئیس فدراسیون ماند و حاال هم در کنار
تاج حکومت خود را ادامه میدهند .داورزنی باید بداند که اینگونه اظهارنظر صریح حاال تحتفشــار هر
گروه و هر طیفی ،محروم شدن توسط فیفا را به دنبال دارد .میتوان این دو بازیکن را شماتت و یا حتی
مجازات کرد اما اعالم رســمی محرومیت این دو نفر هرچند ذوق و شــوق برخی طیفها را به دنبال
خواهد داشت ،مطمئن باشید شاخکهای فیفا و نفوذیهایشان در منطقه را تیز خواهد کرد .داورزنی حتم ًا
میداند که در رشتههایی مثل کشتی و جودو همبازی نکردن قهرمانان ما مقابل حریفان اسراییلی تحت
توجیهاتی مثل بیماری و سرماخوردگی و از اینجور چیزها به فدراسیونهای بینالمللی اعالم میشود تا
دچار محرمیت نشوند .بعد در این شرایط جناب داورزنی ناگهان در قامت یک سوپر انقالبی بیپروا ظاهر
میشوند و سرنوشت فوتبال کشورمان را به خطر میاندازند.
راهحل به نظرم حرفهای علی مطهری اســت .نماینده جنجالی تهران ،اینبار موضع مدبرانهای اتخاذ
کرد« :بازی آقایان مسعود شجاعی و احسان حاجصفی ،دو بازیکن ایرانی تیم باشگاهی یونانی در مقابل
تیم باشگاهی اشغالگران فلسطین ،قابل توجیه نیست؛ باید مانند علیرضا جهانبخش در سال گذشته که در
بازی رفتوبرگشت حاضر نشد ،عمل میکردند .هر دو ملیپوش خوب ما هستند .خوب است قول بدهند
که تکرار نمیکنند تا غائله ختم شود ».یکی هم بیاید داورزنی را توجیه کند که با فیفا نمیشود شوخی
کرد .اینگونه اظهارنظرها ،عواقبی دارد که درنهایت همه را از او طلبکار خواهد کرد .حتی آنهایی که
باذوقوشوق اینجمالت جناب داورزنی را در کانال و سایتهای خبری خود منعکس میکنند.

ساقی موادی را بده تا آنکه بیخویشم کند
با دود روحافزای خود تا نشئه از پیشم کند
حال فراوانم دهد ،عیشی چه آسانم دهد
کم بوده پیشازاین اگر ،افزوده و بیشم کند
تریاک خوب دولتی ،باشد برایم مهلتی
تا گوشهای در خلوتی ،فارغ ز تشویشم کند
سوزد مرا ،سازد مرا ،بسیار پردازد مرا
وز غم رها سازد مرا ،بیگانه از خویشم کند
حالی دهد تا هر زمان ،بین زمین و آسمان
ِورد زبانم دردهان ،نی ناش ناناش نیشم کند!
ای دولت محبوب من ،ما را رهاندی از م َِحن
دیگر پلیس بد بدن ،حاشا که تفتیشم کند
زان شیره نابت بده ،زان قند و ع ّنابت بده
تا آنکه از این زیر پل راهی به تجریشم کند!
توان سِ حر تو
دارم امید از مِهر تو ،تا آن ِ
ساقی ِ بد کیشم کند!
آسوده از نامردی ّ
مجلس اگر یاری کند،دولت که همکاری کند
دیگر نباشد معضلی تا آنکه دلریشم کند!
اخبار کوتاه

جشن ایسلندی سرخها

پرســپولیس در ســومین بازی فصل با نتیجه سه
بر صفر نفت تهران را شکســت داد .در پایان این
بازی بازیکنان پرســپولیس با  25هزار هوادار سرخ
خوشحال در ورزشــگاه تختی به شادی ایسلندی
پرداخته و این برد باارزش را جشــن گرفتند .شادی
زیاد پرسپولیســیها در پایان بــازی با نفت تهران
بیدلیل نبود .این تیم ســومین برد پیاپی را در سه
بازی از لیگ برتر با سه گل زیبا به دست آورد آنهم
در شبی که آقای گل محبوب پرسپولیسیها دوبار
برایشان گلزنی کرد.

علت دادوبیداد منشا

پس از پایان دیدار پرسپولیس و نفت تهران گادوین
منشا بهشدت شاکی بود و سر پانادیچ مربی این تیم
دادوبیداد میکرد .پسازاین اتفاق شایعه شد که او
شاکی اســت چون احساس میکند بازیکنان به او
پاس نمیدهند .اما گویا ماجــرا چیز دیگری بوده
اســت .در دو بازی قبلی پرسپولیس مقابل فوالد و
تراکتور گادوین منشــا تست دوپینگ داد و دیشب
هم دوباره قرعه به نام این بازیکن افتاد .گویا گادوین
منشا از این مسئله شاکی بود و دادوبیداد میکرد.

شایعه انتقال جنجالی امباپه

برخی منابع گزارش دادهاند که پیشنهاد  ۱۸۰میلیون
یورویی پاری ســن ژرمن برای خرید کیلیان امباپه
موردقبول باشــگاه موناکو قرارگرفته و این انتقال
امروز رســمی میشــود .پیشازایــن رئالمادرید،
منچســتریونایتد ،آرســنال ،لیورپول ،بارســلونا و
باشــگاههای معتبر دیگری نســبت به جذب این
استعداد فرانسوی ابراز تمایل کرده بودند .در صورت
عملی شدن این انتقال ،احتما ًال قانون فر پلی مالی
گریبانگیر این باشگاه خواهد شد.

پیروزی بانوان والیبالیست

وقتی داورزنی به جای همه تصمیم میگیرد

شجاعی و حاج صفی از حضور در تیم ملی محروم شدند
معاون وزیر ورزش گفــت :به دلیل اینکه
شجاعی و حاج صفی خط قرمز نظام را زیر
پا گذاشتند دیگر جایی در تیم ملی فوتبال
ایران ندارند.
به گزارش مســتقل ،محمدرضا داورزنی در گفتگو با
صداوســیما بیان کرد :در  ۳۸سال گذشته هیچکدام
از ورزشــکاران ما در صحنه های مهم حتی المپیک
حاضــر نبودند مقابــل ورزشــکاران رژیم غاصب
صهیونیستی که ما آنها را به رسمیت نمی شناسیم
به میدان مســابقه بروند و اتفاق اخیر در شــرایطی
رخ داد که مــا بارها با تهدیدهای کمیته بین المللی
المپیک مواجه شــده بودیم اما به دلیل این که این
رژیم اشــغالگر خط قرمزی برای ایران و ملتهای
مظلوم جهان اســت طبیعی بود که این حساســیت
برای ملت شریف ما وجود داشته باشد .خیلی از جاها
بوده است که ورزشکاران کشورمان طالی المپیک
را از دســت دادند تا پای ارزش های ایران اسالمی
بایستند و از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند .وی
در ادامه گفت :وقتی دو فوتبالیســت ما بی تفاوت به
ایــن موضوع عمل می کنند به صرف اینکه تعهدی
به باشگاهشــان دارد ،پس تعهدشان به ملت شریف
ایران چه می شود؟
معاون وزیر ورزش افزود :این دو بازیکن قرارداد مالی

با یک باشــگاهی دارند که پــول بگیرند و برای آن
باشــگاه بازی کنند اما اینکه برونــد با نماینده رژیم
منفوری که تمام گرفتاریهای منطقه ناشی از اقدامات
آن است ،بازی کنند و بی تفاوت نسبت به همه این
فشــارها و همه جنایاتی که اســرائیلیها انجام می
دهند ،به میدان بروند این وضعیت برای مردم ایران
قابل تحمل نیســت .داورزنی افزود :با این شــرایط
طبیعی است که فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی
آن تصمیم جدی درباره آینده این دوبازیکن فوتبال
بگیرد اما در حال حاظر به طور قطع مسعود شجاعی
و احسان حاج صفی به تیم ملی فوتبال ایران دعوت
نخواهند شد زیرا آنها خط قرمزها را زیر پا گذاشتند.
وی درباره اینکه کی روش چه واکنشــی به دعوت
نشــدن از این دو بازیکن به تیم ملــی فوتبال دارد
گفــت :مراجع تصمصیم گیری به این موضوع نظام
جمهوری اســامی ایران ،وزارت ورزش و جوانان و
همچنین فدراسیون فوتبال هستند ،نه آقای کارلوس
کــی روش .هرچند که این ســرمربی پرتغالی برای
فوتبال کشورمان زحمت کشــیده که در جای خود
ارزشمند بوده اما این اتفاقی که افتاده زیرپا گذاشتن
خط قرمز نظام جمهوری اسالمی ایران است .وی در
پایان تاکید کرد :هیچکس حق ندارد خط قرمز نظام
جمهوری اسالمی ایران را رد کند.

تیم ملی والیبال بانوان بهراحتی برابر مالدیو به برتری
رسید .رقابتهای والیبال قهرمانی بانوان آسیا ،صبح
امروز پیگیری شــد که تیم ملی ایــران موفق به
شکســت  ۰-۳مالدیو شد .بانوان والیبالیست ایران
در این دیدار کار سختی مقابل حریف نداشتند و به
ترتیب با امتیازهای 14-2۵،۲۴-25 :و  13-25برابر
حریف به برتری رسیدند.

شکار ماهی صبور در کارون

ســایپا با گلهای عبــاس زاده و قلی زاده روی دو
اشتباه باورنکردنی مدافعان حریف  3امتیاز این دیدار
را هــم به خود اختصاص داد تا موقتــ ًا در رده دوم
جدول قرار بگیرد .برای ســایپا محمد عباس زاده
( )56و علــی قلــیزاده ( )59گل زدند و تکگل
استقالل خوزستان را هم رضا کرمالچعب ( )80به
ثمر رساند .سایپا با این پیروزی  7امتیازی شد و در
رده دوم لیگ برتر قرار گرفت.

برنامه شیرین برای دختر انگلیسی!

فدراسیون ســهگانه از دختر ایرانی مقیم انگلیس
خواسته خودش را برای حضور دربازیهای آسیایی
 2018آماده کند .شیرین گرامی که بهعنوان اولین
زن ایرانی در مســابقات سهگانه با پوشش اسالمی
شرکت کرد ،حاال با تأیید لباس بانوان ایرانی در این
رشته از ســوی وزارت ورزش رقیبانی هم در ایران
دارد .بااینحال فدراسیون سهگانه از شیرین گرامی
خواســته خود را برای حضور در بازیهای آسیایی
 2018آماده کنــد تا این دختر مقیم انگلیس برای
نخستین بار بهعنوان نماینده ایران در ورزش سهگانه
در بازیهای آسیایی حاضر شود.

