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سالروز قطع رابطه ایران و آمریکا
روز  20فروردین  1359جیمی کارتر رئیسجمهوری
آمریکا طی دستوری قطع روابط سیاسی و بازرگانی
با جمهوری اسالمی ایران را اعالم کرد .این دستور
که  5ماه پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران
توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام صادر
شد ،عکسالعمل جدید دولت آن کشور در برابر
گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی در ایران بود.
کارتر در سخنان خود درباره قطع رابطه با ایران
گفت ...« :مطالبات شاکیان آمریکایی و شرکتها،
از اموال مسدود شده ایران در آمریکا برداشت خواهد
شد و مسئولیت بحران با شورای انقالب ایران است
که خود را پشت سر دانشجویان پنهان میکند.
اگر گروگانها آزاد نشوند ،تصمیمات شدیدتری
علیه ایران اتخاذ خواهد شد و آمریکا با همپیمانان
خود اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد .هیچ
ویزای جدید برای ایرانیان صادر نخواهد شد و کلیه
ویزاهای صادر شده پس از بحران باطل میباشد»...
در پی این تصمیم ،از یکسو دفتر امام خمینی اعالم
کرد «نظر امام در مورد گروگانها عوض نشده و مثل
گذشته سفارت و گروگانها تا تشکیل مجلس شورای
اسالمی و تعیین سرنوشت آنها توسط وکالی مردم در
دست دانشجویان باقی خواهد ماند» و از جانب دیگر امام
خمینی خود بیانیه جداگانهای در این رابطه منتشر کردند.
امام در این پیام با اشاره به انتشار خبر دستور
کارتر برای پایان روابط سیاسی ایاالتمتحده
با ایران گفته بود« :اگر کارتر در عمر خود یک
کار خیر کرده باشد ،همین قطع رابطه است».
دستور قطع رابطه با ایران  17روز قبل از مداخله
نظامی آمریکا در منطقه طبس باهدف آزادسازی
گروگانها اتخاذ شد .جیمی کارتر پس از صدور فرمان
قطع رابطه ،در سخنانی اعالم کرد دیپلماتهای ایرانی
 24ساعت فرصت دارند خاک آمریکا را ترک کنند.
به نوشته کیهان تا بعدازظهر  21فروردین بهجز
سرکنسولگری ایران یا همان سفارت ایران که در
واشنگتن واقع بود ،ایران چهار کنسولگری دیگر نیز در
شهرهای شیکاگو ،هستون ،نیویورک و سانفرانسیسکو
داشت که همگی آنها تعطیل و مهروموم شدند.
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هر زلزله ،یادآوری یک بحران فراموش شده
حتی اسم زلزله ترس به جان آدمی میریزد چه برسد که با آنهم درگیر
شده باشی .با هر لرزهای زلزله بم ،رودبار و ...را باز یادآور میشود و غم
هموطنان عزیز زنده میشود.
یکبار شاهد فروریختن بامها و دیوارهای خانههای سست پیکر بروی
هموطنان آذربایجانی بودیم و یکبار نگران بوشهر و بار دیگر سیستان.
چقدر دردناک است که بشنویم در ژاپن زلزله با قدرت  7/7ریشتر نه
خسارتی برجای گذاشته و نه جانی از کف رفته اما در آذربایجان زلزله با
قدرت  4/6چه روستاهایی را  100درصد تخریب و چه نازنین مردمانی
زیر آوارها جان عزیزشان را از دست دادند .خدا را شکر این بار زلزلهی
وحشتناک مشهد به خیر گذشت و آمار تلفات مالی و جانی ناچیزتر بود

آرش وکیلی

گاهی آدمی دوست دارد چشمانش را ببندد تا شاید
اینهمه خشونت را نزد فرزندان آدم نبیند .کاش میشد
با چشمپوشی تمام جنگها را نادیده گرفت و از صحنهی
تاریک تاریخ پاکشان کرد .انگار که این روزها جنون و
ِ
خیرهسری بیش از هر زمان و زمانهای بر بنیبشر مستولی
قربانی خودکامگی
گشته است .اینروزها کودکان بیگناه
ِ
تشنگان قدرت میشوند و دنیا تنها به نظاره نشستهاست.
بهراستیکه سوریه نماد شرمساری  20قرن تمدن بشری
است .بهراستیکه ما -همهی مردمان دنیا -سرافکندگان
تاریخ خواهیم بود در برابر خون اینهمه مظلوم و بیگناه.
دیگر فرقی نمیکند که مقصر کیست و چهکسی بر روی
مردم آتش میگشاید .وقتیکه در یک جنگ (آنهم داخلی)
خون ریختن امری متداول شود هر دوسوی نبرد باید تاوان
ظلمشان را بپردازند .یکی سالهاست برای حفظ جمهوریت
موروثی و نمادینش از خون مردمان خودش گذشته و
دیگری در شهوت قدرت دشنه از رو بسته و در طمع ملک
شام خواب مردمان را ناآرام نمودهاست .در این صحنهی شوم
همهی دخالت کنندگان خارجی پایشان گیر است .وقتیکه
عکسهای جاندادن کودکان ادلب در اثر گاز سارین در
رسانهها منتشر میشود چطور میتوان در سوگ انسانیت
نگریست؟ چطور برخی قلم به دست میگیرند و اسد را
آماج فحشهایشان قرار میدهند .برخی روسیه را لعنت
میفرستند که چرا این سالحهای کشتارجمعی را وارد بازی
کردهاست .عدهای تحلیل استراتژیک میدهند علیه النصرت
و داعش و تروریستها و مخالفان و حامیان مالیشان و
آمریکا و که و که و که ...این وسط یک روانی هم برای
جبران یک جنایت دستور حملهی هوایی آمریکا به سوریه
را صادر میکند تا جنایتی را با جنایتی دیگر جبران نماید.
نخیر آقایان و خانمهای عصبانی و نوعدوست؛ اینجا پای
همهی ما گیر است .اینجا دیگر مسائل سیاسی و اعتقادی
مطرح نیست .اینجا اتفاق ًا همهی تقصیر بر گردن ماست
که چرا مسائل انسانی را همیشه سیاسی و اعتقادی دیدیم.
نبرد سوریه سالها پیش باید متوقف میشد .ما مردمعادی
در سراسر جهان باید دولتهایمان را از سهمخواهی در
سوریه بازمیداشتیم .سالها پیش اسد و مخالفانش (اعم
از گروهکهای تروریستی و غیر تروریستی) باید مجازات
میشدند ولی ما مردمان عادی دنیا ترجیح دادیم مثل
سازمان ملل خودمان را به خواب بزنیم و چشم بر تمام
کودککشیها ببندیم تا دولتهایمان به دنبال قدرتنمایی
در فراسوی مرزهایشان باشند...چند روز بعد بازهم مرگ
کودکان ادلیب را فراموش خواهیم کرد ،شک نکنید انسانیت
اگر نمردهباشد به خوابی طوالنی رفتهاست.
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عاشقانههای اعتراضی

اما تا کی باید سهلانگاریها و بیتوجهیها نسبت به نوع ساختار شهرها
و خانهها ،آمار کشتهشدهها و زخمیها و از دست دادن خانه وزندگی هر
زمان باال برود؟ چرا باید همیشه مردم قربانی این بی توجهیها شوند؟ چرا
جان مردم برای عدهای ارزش بازنگری به نوع بافت خانهها و ساختمانها
ندارد؟
خدا نکند که در تهران زلزله بیاید ...تصورش هم دیوانه کننده است!
فاجعهای خواهد شد که حتی فکرش هم آدمی را اذیت میکند .مسئولینی
که دستتان میرسد کاری کنید ...نهادهایی که میتوانید و از دستتان
برمیآید کاری کنید ...سازمانهایی که میتوانید و وظیفه شرعی و دینی و
قانونی شماست که به فکر جان و مال مردم باشید تا دیر نشده کاری کنید!
دریچه

«عسل! خوب است .کار دلنشینی است .درآمدش هم خیلی بیشتر از معلمی استُ .مردهشوی بازنشستگی را ببرد!
این کار کام ً
ال در ارادهی خودمان است که کِی باز کنیم ،کِی ببندیم» که ناگهان ،آشوب میشود .چند پای پوتینپوش
روی بساطم فرود میآید .میشنوم« :اینجا چکار میکنی؟ کی اجازه داده بساطت را اینجا ِولو کنی؟» و کتابها را
میبینم که زیر ُس ِم ستوران له و لورده و اوراق میشود .کتابها ...کتابها ...مردم با فاصله ایستادهاند و نگاه
میکنند .ماموران با لگد کتابها را پرواز میدهند یا توی جوی آب راکد میاندازند و یا با زحمت خم میشوند
و برخی را جِر میدهند .نگاه میکنند .هیچکس نفس نمیکشد .هیچکس اعتراض نمیکند .اعتراض در قلبها
میماند تا شکوفه کند« .ناصر خسرو قبادیانی» ،کوبیده میشود« ،تهوع» سارتر ،به ُمهر لگدی گِلین ممهور
میشود.
«حافظ» کهنهام -دوتا داشتم -تکهتکه میشود« .گزیده غزلهای مولوی»« ،اجازه هست آقای بِرشت؟»،
«چشمهایش» بزرگ علوی« ،جای خالی سلوچ» دولتآبادی و . ...من نگاه میکردم .بعد ،ناگهان ،ناگهان ،نعرهزنان
ی َدوم وسط خیابان و برسر زنان نعره میکشم «مغولها...
ی َدوم« :مغولها ...مغولها ...مغولها برگشتهاند »...و م 
م
مغولها آمدند »...و میشنوم -همچون پژواکی -که دیگری هم میگوید و میشنوم که تنی چند میگویند و
جماعتی و ملتی و تمام تاریخ فریادهای هراسانگیز میکشد که« :مغولها ...مغولها »...و میبینم که ماموران ،سواره و پیاده ،با سپر و بیسپر ،به مردم حمله
میکنند و میبینم که کسانی جلوی کتابفروشیهای آن طرف خیابان هم ایستادهاند - .مغولها ،مغولها ...مغولها ،...مغولها...
یك عاشقانه ي آرام « نادر ابراهيمي » انتشارات روزبهان
اثر پاول کوژینسکی

سرمربی هندبال ساحلی به
دنبال بازیهای تدارکاتی

طراحی بدنۀ اتوبوس تیم ملی فوتبال

روز ششم فروردین ماه امسال ،طبق قول
مسئوالن از اتوبوس جدید تیم ملی فوتبال
ایران در محل کمپ تیمهای ملی رونمایی
شد .طرح بدنۀ این اتوبوس براساس
فراخوانی که پیشتر فدراسیون فوتبال
جمهوری اسالمی ایران و شرکت عقاب
افشان (نماینده اتوبوس اسکانیا در ایران)
در بهمن ماه سال  ۹۵اعالم کرده بودند،
مشخص گردید.
در این میان بیش از دویست طرح
ارسالی از سوی طراحان و عالقمندان حوزه
گرافیک ،توسط هیئت کارشناسی متشکل از
اساتید حوزه هنر مورد بررسی قرار گرفت که
در نهایت طرح ارائه شده از سوی محسن

جعفری به عنوان اثر برگزیده انتخاب گردید.
محسن جعفری از جمله هنرمندان حوزه
گرافیک و کاریکاتور کشورمان میباشد،
که پیش از این نیز جوایز متعددی را از
جشنوارههای داخلی و خارجی کسب کرده
است .تأکید بر نقش یوزپلنگ ایرانی و
استفاده مناسب از سه رنگ پرچم ایران از
جمله شاخصههای طرح جعفری است .به
طوریکه رنگ اصلی اتوبوس سفید است
و نیمرخ سه یوز ایرانی به سه رنگ پرچم
ایران با حالتی برگرفته از فرم کشیده بدن
یوزها در حین دویدن (تمثیلی از بازیکنان
دونده و مهاجم تیم ملی کشورمان) ،بر
قسمت عقبی بدنۀ طولی اتوبوس نقش

بسته است.
با این حال اگر چه طرح برگزیده برای
بدنۀ اتوبوس تیم ملی نتوانسته تمام آنچه را
که باید ،برآورده سازد اما در مقایسه با طرح
اتوبوس پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان،
به مراتب پختهتر و فکر شدهتر میباشد.
به طوری که به نحوۀ قرارگیری تمام
اجزاء و اقالم تبلیغاتی بر روی بدنۀ طولی
و قسمت پشتی و عقبی اتوبوس و نسبت
اهمیت آنها با یکدیگر توجه بیشتری شده
و طراح از پرگویی و ازدحام تصاویر ،رنگها
و نوشتهها تا حد زیادی جلوگیری کرده ،از
همین رو توانسته طرحی نسبت ًا یک دست و
هماهنگ را ایجاد نماید.

این کشتی توفان زده خالی شد سارا قمی
بود .بانویی که به همراه تیم ملی بانوان ایران
این روزها درگیر رقابت های مقدماتی جام
ملت های آسیاست و توانست که دو گل زیبا
و تماشایی را وارد دروازه سنگاپور کند .گل
هایی که هم برد ایران را رقم زد و امیدها را
برای صعودی تاریخی زنده نگه داشت و هم
باعث شد تا سایت  AFCبه تحسین این
بانوی ایرانی فوتبالیست بپردازد.
این بانوی فوتبالیست ملّی پوش ،در ۲۹
مرداد  ۱۳۶۶در شهر خمام استان گیالن
متولد شد .فوتبال پایه را از ردههای نوجوانان
و جوانان ملوان بندرانزلی آغاز کرد و به تیم
بزرگساالن ملوان بندرانزلی راه یافت .پست
بازی او مهاجم نوک است و با گلهای

فراوانی که در لیگ برتر فوتبال بانوان ایران
برای تیمش به ثمر رسانده ،توانست به تیم
ملی فوتبال بانوان ایران راه یابد .و همچنان
به درخشش خود ادامه میدهد .او بیشک
یکی از بهترین ستارههای فوتبال بانوان
ایران خواهد بود.

دختر ایرانی ،فوق ستار ه یا بار اضافه؟

سارا قمی بانوی فوتبالیست ایرانی مورد
توجه سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار
گرفته است.
سال گذشته رضاییان مدیرعامل باشگاه
ملوان انزلی از انحالل تیم فوتبال بانوان
این باشگاه خبر داد .تیم فوتبال بانوان
ملوان همیشه جزو بهترین تیم های لیگ
برتر فوتبال بانوان بود و بازیکنانش اکثرا
ملی پوشان تیم ملی بانوان ایران را تشکیل
می دادند .همین مسائل باعث اعتراض
اعضای این تیم و اهالی فوتبال شد که آقای
مدیرعامل در پاسخ گفت«:وقتی کشتی در
توفان اسیر شود بارهای اضافی را خالی
میکند ».یکی از همین بارهای اضافی که
با تصمیم بی رحمانه مدیران ملوان از دوش

سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی میگوید که تیم ملی برای آمادگی بیشتر نیاز به دیدار تدارکاتی دارد و
امیدوار است که بتوانند تیم پاکستان را به ایران دعوت کنند.
حسن افتخاری در مورد شرایط آمادگی هندبالیستها برای حضور در مسابقات آسیایی هندبال ساحلی
اظهار کرد :تاکنون دو مرحله اردو برای آمادگی بازیکنان برگزار و سومین مرحله اردو از روز گذشته در
اصفهان آغاز شده است .به این مرحله از اردو ۳۴نفر دعوت شدهاند که در اردوهای آتی مرحله تعداد نفرات
دعوت شده به  ۱۴نفر کاهش خواهد داشت تا نفرات اعزامی مشخص شوند.
وی ادامه داد :یک ماه دیگر تا آغاز مسابقات آسیایی زمان داریم و امیدوارم که تا آن زمان هندبالیستها
آمادگی کافی را به دست آورند و تیم ایران نتیجه خوبی را در این مسابقات بگیرد.
سرمربی تیم ملی هندبال ساحلی با بیان این که داشتن بازیهای تدارکاتی سبب موفقیت بیشتر تیم
خواهد بود ،اظهار کرد :قبل از اعزام به مسابقات ساحلی نیاز به تورنمنت و دیدارهای تدارکاتی داریم و اگر
تدارکات خوبی پشت سر بگذاریم قطع ًا در مسابقات موفیقت بهتری کسب خواهیم کرد .در یک ماه باقی
مانده تا مسابقات امیدواریم بتوانیم دیدار تدارکاتی خوبی داشته باشیم .حتی اگر شده از پاکستان دعوت
کنیم به ایران بیاید .امیدوارم بتوانیم پاکستان را به ایران دعوت و چند دیدار تدارکاتی با آنها برگزار کنیم
تا به شرایط بهتری برسیم.
افتخاری در مورد حریفان تیم هندبال ساحلی ایران در مسابقات آسیایی تایلند گفت :در مرحله مقدماتی
شرایط برای تیم ایران تقریبا خوب است .دو حریف قدر پاکستان و بحرین که از نامداران هندبال ساحلی
هستند و رزومه بسیار خوبی در این مسابقات دارند در این دوره از مسابقات حاضر نخواهند شد ،این شانس
خوبی برای تیم ایران خواهد بود .دو رقیب سخت دیگر در این مسابقات قطر و عمان هستند که در گروه
دیگر قرار دارند و قطعا در مرحله گروهی به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود خواهند کرد .قطر عنوان
سومی جهان را در کارنامه دارد و تیم متفاوتی است .این تیم ظرف شش سال گذشته سرمایهگذاری بسیار
خوبی در هندبال داشته و در رنکینگ آسیا قهرمانیهای زیادی را از آن خود کرده است .قطر بازیکنان چند
ملیتی دارد و یکی از اصلیترین رقبای تیمهای حاضر در این مسابقات است .عمان هم تیم خوبی است و
در سال  ۲۰۱۶به عنوان نماینده آسیا در مسابقات جهانی هندبال ساحلی حضور داشت .تقریب ًا دیگر تیمها
در شرایط نزدیک به هم هستند.وی خاطرنشان کرد :البته حریفان گروه خود را نباید دست کم بگیریم.
ویتنام میزبان مسابقات آسیایی مرحله قبل بود و توانست مقام چهارم را به دست آورد .تایلند اکنون میزبان
این مسابقات است و در دو سه سال اخیر سرمایهگذاری بسیار خوبی در زمینه هندبال ساحلی انجام داده
است و تیم بسیار خوبی است .افغانستان نیز در مسابقات شرق آسیا عنوان قهرمانی دارد .امارات هم از جمله
کشورهایی است که در هندبال صاحبنام است و نباید آنها را دست کم گرفت.
افتخاری به عنوان پنجمی تیم ملی ایران در دوره قبل اشاره کرد و گفت :در دوره قبل تیم ملی ایران
با شکست ویتنام و عمان به عنوان پنجم رسید .اما در ایران در دوره قبل مقابل تیمهای پاکستان ،قطر و
بحرین ناکام بود.
وی در مورد ارتقای مقام پنجمی تیم هندبال ساحلی ایران گفت :ما در مسابقات ساحلی در لبه تیغ
هستیم ،اما شرایط و زمانی که تا آغاز مسابقات داریم این امکان را برای ما فراهم میکند تا بتوانیم ،با شرایط
خوبی در این مسابقات حاضر شویم.
ششمین دوره رقابتهای هندبال ساحلی آسیا از  ۱۷تا  ۲۵اردیبهشتماه در پاتایا تایلند پیگیری میشود
که تیم ملی ایران در این رقابتها با ویتنام ،تایلند ،افغانستان و امارات متحده عربی همگروه است .در دیگر
گروه نیز قطر ،عمان ،چین تایپه و ازبکستان به رقابت خواهند پرداخت .سه تیم برتر این رقابتها جواز حضور
در مسابقات جهانی  ۲۰۱۸روسیه را کسب می کنند.

قضاوت در باالترین سطح والیبال دنیا

مسابقات والیبال قهرمانی زنان قارهها از سوم تا دوازدهم سپتامبر به
میزبانی ژاپن در شهرهای توکیو و نگانو برگزار میشود.
فدراسیون جهانی والیبال ( )FIVBاز فرهاد شاهمیری داور بینالمللی
والیبال ایران دعوت کرد که در این رقابتها قضاوت کند.
شاهمیری پیش از این نیز برای قضاوت در هفته نخست و سوم سطح
یک لیگ جهانی والیبال دعوت شده بود .وی در هفته نخست (دوم تا چهارم
ژوئن) در گروه  Cو در کشور روسیه قضاوت خواهد داشت و در هفته سوم
( 16تا  18ژوئن) در کشور آرژانتین رقابتهای گروه  Iرا قضاوت میکند.
شاهمیری همچنین برای قضاوت در دسته  Cگروه یک رقابت های

جایزه بزرگ زنان جهان سال  2017که تیرماه در هلند برگزار میشود،
دعوت شده است.
شاهمیری تنها داور ایرانی با درجه  FIVBدر فدراسیون جهانی است.
محمد شاهمیری متولد  ۱۳۴۴در شهریار اسن داور بینالمللی والیبال
ایران است .شاهمیری در سال  ۱۹۹۹به رده داوران بینالمللی پیوست.
مسابقات دهه فجر  ۱۳۷۷اولین مسابقات ملی بود که شاهمیری قضاوت
آن را بر عهده داشت.
از سال  ۲۰۰۳از سوی فدراسیون بینالمللی والیبال جهت قضاوت در
مسابقات نوجوانان جهان و جوانان جهان دعوت شد .جام جهانی ۲۰۰۳

اولین قضاوت بینالمللی و مهم وی بود .شاهمیری در دو سال بعد از سوی
فدارسیون جهانی والیبال برای قضاوت قهرمانی جهان  ۲۰۰۶ژاپن دعوت
شد .شاهمیری در سال  ۲۰۰۸به المپیک لندن دعوت شد و به عنوان کمک
داور اول حضور داشت .شاهمیری در سال  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰از سوی فدراسیون
بینالمللی والیبال جایزه بزرگ جهان را به عنوان داور اول قضاوت نمود.
قهرمانی جهان  ۲۰۱۴باعث پیشرفت و جهانی شدن شاهمیری شد .وی
در جام جهانی  ۲۰۱۵نیز سه دیدار مهم از جمله دیدار دوم برزیل ایتالیا را
سوت زد .شاهمیری نماینده داوری ایران در المپیک  ۲۰۱۶بود و یک دیدار
را قضاوت کرد.

تعبیر خواب -طنز

کابوس هشت گاو الغر!
ِ
نیش نیش میرزا

اگر کسی در خواب ببیند که هشت گاو الغر و پیر
هشت گاو فربه و تپل را میخورند تعبیرش این است
که هشت خبرگزاری بیمخاطب هشت سال تمام
چشم بر تمام رویدادهای مملکت میبندند و بعدازآن
یکدفعه یادشان میافتد که بهتر است دستبهکار
شوند و تمام حرفهایی در آن هشتسال نگفتند
حاال بگویند .اگر گاوهای الغر وقتی به گاو چهارم
رسیدند بر سرعتشان افزودند تعبیرش آن است
که قرار است بعد از هشت سال تورم و بدبختی
و نکبت هشت سال توسعه و پیشرفت در راه باشد
ولی عدهای هستند که میخواهند این جلوی آن
را بگیرند و روند توسعه را در چهار سال متوقف
کنند .یکی نیست بگوید آخر این چه خوابی است
برای مردم دیدهاید؟ چرا زمانی که تورم  45درصدی
خواب از چشم مردم ربوده بود خواب نمیدید که
ما بیاییم برایتان تعبیر کنیم حاال خواب سربریدن
و کباب کردن گاو نُه من شیرده را میبینید؟ اص ً
ال
تقصیر خودتان است وقتی بیشازحدتان میدوشید
گاو موردنظر هم یک لگد میاندازد و هم سطل
شیرتان را میریزد هم چانهتان را مورد اصابت لگد
قرار میدهد!
تعبیر این خواب این است که عدهای میخواهند
دولت را تصاحب کنند و تمام درآمدهای حاصل
از نفت و برقراری روابط بینالمللی را که حاصل
عملکرد قوی دولت هستند را به چنگ بیاورند
ولی دولت مجبور است در برابر دروغ و تهمت
و فشار دستوپا بزند و نتیجهاش این میشود
که هم سطل شیر ولو میشود و مردم روی
خوش آسایش را نمیبینند جای اصابت لگد
گاو هم بر ماتحت حملهکنندگان حسابی درد
میگیرد!
خوب عزیز من چه کاریاست؟ شب کمی کمتر
بخور تا راحت بخوابی و خواب گاو نبینی! همچنین
در خبرها آمده بود که یک بندهخدایی در یک
سخنرانی طوالنی یکعالمهدروغ و تهمت و افترا
تحویل ملت داده اما با بررسیهای اینجانب تنها
یک جملهی راست در متن صحبتهای ایشان
پیدا شد که گفتهاست« :به خدا ،بهپیر به پیغمبر،
ما بهتر از شما بلدیم تهمت بزنیم »...این ،مطلبی
است که در صحت آن نمیتوان تردید داشت و
احتما ًال ایشان هم دیشب زیادی خورده و خواب گاو
دیدهاست!
کوتاه ورزشی

در یک قدمی قهرمانی

پرسپولیس در پایان هفته بیست و ششم و با کسب
 ۵۹امتیاز و اختالف  ۱۱امتیازی با نزدیکترین مدعی،
اکنون در  ۴دیدار پایانی تنها با کسب یک امتیاز به
عنوان قهرمانی دست خواهند یافت .توقف روز گذشته
استقالل تهران برابر گسترش فوالد و شکست دور از
انتظار تراکتورسازی برابر صبای قم ،اکنون پرسپولیس
را در آستانه رکوردی جالب توجه قرار داده است و آنها با
کسب یک امتیاز از  ۴۴دیدار بعدی خود قادر خواهند بود
به عنوان قهرمانی دست یابند.

شرکت قطری حامی مالی فیفا
یک منبع آگاه در فیفا گفت که فدراسیون بین المللی
فوتبال (فیفا) با شرکت هواپیمایی کشور قطر میزبان جام
جهانی  2022قرارداد همکاری منعقد میکند.
رئیس جدید هیات کاراته کردستان
مجمع انتخابات هیات کاراته کردستان روز شنبه به
ریاست مدیر کل ورزش و جوانان کردستان و با حضور
دبیر فدراسیون در سنندج برگزار و سهیال چراغی به
عنوان رئیس جدید این هیات انتخاب شد .در این جلسه
عنوان شد کاراته کردستان بیش از  5هزار نفر ورزشکار
ساماندهی شده دارد که باید از تمام ظرفیتهای موجود
در استان استفاده کنیم.

سرمربیگری از پشت بام

علیرضا منصوریان دیدار برابر گسترش فوالد را
در شرایطی پشت سر گذاشت که این بازی برای او
تجربهای جالب در پی داشت .سرمربی استقالل که به
دلیل اخراج در دیدار برابر فوالد خوزستان اجازه حضور
در کنار زمین را نداشت ،با توجه به ابعاد ورزشگاه بنیان
دیزل این شانس را داشت که بتواند صدای خود را به
گوش کادرفنی و بازیکنان برساند و به همین دلیل
با چندین متر فاصله بیشتر نسبت به دیگر اعضای
کادرفنی ،از روی پشت بام استقاللیها را هدایت کرد.

کریک :فقط منچستریونایتد!

هافبک قدیمی شیاطین سرخ به تیمش تعصب خاصی
دارد .مایکل کریک ،هافبک قدیمی منچستریونایتد ادعا
کرد در لیگ برتر انگلیس پیراهن هیچ تیمی غیر از
منچستریونایتد را به تن نخواهد کرد.

