
تعبیر خواب -طنز گذر و نظر

برگی ازتاریخ

با موالنای جانان
                     گفتی مرا که چونی در روی ما نظر کن               گفتی خوشی تو بی ما زین طعنه ها گذر کن

                    گفتی مرا به خنده خوش باد روزگارت                کس بی تو خوش نباشد رو قصه دگر کن

                   گفتی ملول گشتم از عشق چند گویی                آن کس که نیست عاشق گو قصه مختصر کن

mostagheldaily@gmail.com :ایمیل
تلفن: 22764796 نمابر: 26650883

نشانی: اختیاریه جنوبی، رازقی شمیرانی، کوچه رز، پالک 21

آرش وکیلی

مدیر مسئول: فریبا عباسی
سـردبیر: علی نظری

دبیر هیأت تحریریه: حسن فتحی
دبیر سرویس سیاسی: امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگ و هنر: الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی : شهال منصوریه 

دبیر سرویس گوناگون: آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی: سعید قلیچی

دبیر سرویس بین الملل: نفیسه اهلل دادی
گرافیک و صفحه آرایی: حمید کریمی 

ویراستار: عاطفه مجیدی

instagram:mostagheldaily

@mostaghelnewspaper

چیزی به نام مشکل وجود ندارد که در دست هایش برایت 
هدیه ای نداشته باشد...

* * *
می گویم: »یه چیز بگو که آرامش بریزه تو وجودم...«

رُّ َفإِلَْیِه تَْجَئُروَن  ُکُم الضُّ ِ ُثمَّ إِذا َمسَّ َو ما بُِکْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَّ
رَّ َعْنُکْم إِذا َفریٌق ِمْنُکْم بَِربِِّهْم ُیْشِرُکوَن 54 53 ُثمَّ إِذا َکَشَف الضُّ

آیات 53 و 54 سوره نحل را برایم می خواند:
)آنچه از نعمت ها دارید همه از سوی خداست! و هنگامی که 
هنگامی که  )اما(  می خوانید!  را  او  فقط  رسد،  به شما  ناراحتی 
ناراحتی و رنج را از شما برطرف می سازد، ناگاه گروهی از شما 

برای پروردگارشان همتا قائل می شوند.(
می گویم: »من آدم ضعیف یا حتی غرغرویی نیستم! ولی 

گاهی فقط طاقت دلم تموم میشه...«
می گوید: »آدم یعنی همین... اگه قرار بود تخته گاز بری که 

روبات می شدی!«
توی  چنان  که  هست  وقت هایی  یک  می گوید...  راست 

دست انداز می افتی تا قدر عافیت را هم بدانی...
می گویم: »من خودم سنگ صبور عالم و آدمم! اون وقت 
خودمم فقط غم و غصه هامو میارم برا تو ... بت حق می دم 

اگه بترکی...«
می گه:...

می گم: »انگار آدم ها اعتباری شدن! یک دفعه اعتبار همه 
چی تموم میشه...تو اوج تالش برای داشتن همون چیز، همون 
کس، همون خاطره، حاال هرچی... مهر »باطل شد« می زنیم... 

یا می خوریم...«
می گه: »آره. یه موقعی آدم ها اون قدر مطمئن میان جلو که 
دیگه شک نداری ابطالی وجود نداره... اما زمانش که می رسه...«

باشه...  همیشگی  و  دائمی  اعتبارم  دارم  »دوست  می گم: 
همه جا... اما نمی شه... سرشار بودن تاوان داره...«

با سکوتش تأیید می کنه...
می گم: »چیکار کنم برای این که قلبم باز باشه برای همه به 
خصوص کسایی که دوستشون دارم... حتی اگه خیلی رنجیده 

باشم! خیلی!«
میگه: »پذیرش...«

جمله اش تمام نمی شود... همین را می گوید و می رود... برای 
همیشه... و من به رفتِن آدم های اعتباری و رنج های دائمی شان 
فکر می کنم و پذیرش آدم های دائمی و رنج های اعتباری شان... 
دنیا محل گذر است... پس بهتر است آن را با پذیرش آنچه که 

خدا گفته بگذرانیم.

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

 18 آوریل معادل با 29 فروردین همزمان است با نخستین نشستی که 
به شکل گیری یک نهاد بلندپایه با اهدافی انسانی منجر شد.

جنبش عدم تعهد در سال 19۶1 )134۰ شمسی( با تالش رهبرانی چون 
جواهر لعل نهرو )هند(، احمد سوکارنو )اندونزی( جمال عبدالناصر )مصر( و 
مارشال تیتو )یوگسالوی( به عنوان نیرویی که به گفته نهرو »ضد بلوک و 
نه بلوک« بود، بنیان نهاده شد. نخستین تالش برای ایجاد همگرایی میان 
کشورهایی که بعد ها به غیرمتعهد ها معروف شدند در آوریل سال 1955 در 
کنفرانس باندونگ انجام شد و این کنفرانس نگرانی عمیق خود را از تشنج 
بین المللی و خطر جنگ اتمی اعالم داشت. در بیانیه کنفرانس باندونگ، از 
ملت ها خواسته شد که در صلح زندگی کنند و به عنوان همسایگان خوب به 

توسعه همکاری های دوستانه بر پایه اصول زیر بپردازند:
1( احترام به حقوق اساسی و انسانی و احترام به هدف ها و اصول منشور 

سازمان ملل متحد
2( احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه ملت ها

ملت ها  همه  برابری  و  نژاد ها  همه  برابری  شناختن  رسمیت  به   )3
صرف نظر از کوچکی و بزرگی آن ها

4( خودداری از مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر
5( احترام به حق ملت ها در دفاع فردی یا جمعی، منطبق با منشور 

سازمان ملل متحد
به منظور  جمعی  دفاعی  نیروهای  به کارگیری  از  خودداری  الف-   )۶

خدمت به یک قدرت بزرگ
ب- خودداری از اعمال فشار به هر کشور از سوی کشور دیگر

۷( خودداری از تجاوز یا تهدید به تجاوز یا استفاده از زور علیه تمامیت 
ارضی یا استقالل سیاسی هر کشور

از قبیل  از طریق صلح آمیز  بین المللی  8( حل وفصل همه اختالفات 
مذاکره، اجماع، داوری یا حل وفصل حقوقی

9( ارتقای منافع متقابل و همکاری های دوطرفه
1۰( احترام به عدالت و تعهدات بین المللی.

به دنبال این کنفرانس، در سال 19۶1 و با حمایت فیدل کاسترو و 
مارشال تیتو در کنفرانسی که در یوگسالوی سابق برگزار شد، سازمان 
جنبش عدم تعهد موجودیت خود را اعالم کرد. جنبش غیرمتعهد ها 53 
عضو از قاره آفریقا، 38 عضو از قاره آسیا، 2۶ عضو از آمریکای التین و 
یک عضو از اروپا )بالروس( دارد.جنبش عدم تعهد این تعریف را از خود به 
دست می دهد: »عدم تعهد نمادی است از جست و جوی بشر برای صلح و 
امنیت ملت ها و تالش برای ایجاد یک نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
جدید در جهان. عدم تعهد نیرویی حیاتی است برای نبرد علیه امپریالیسم 
در همه صور و مظاهر آن و همه اشکال سلطه خارجی، عدم تعهد تأکیدی 
است بر حقوق ملت ها برای دنبال کردن استراتژی های مستقل خود در 
جهت عمران و توسعه، مشارکت در حل وفصل مسائل بین المللی.« پیروی 
از سیاست همزیستی مسالمت آمیز، پشتیبانی از جنبش های آزادی بخش، 
عدم پیوستگی به هیچ یک از پیمان های نظامی در چارچوب اختالفات 

قدرت های بزرگ ازجمله دیگر سیاست های کشورهای غیر متعهد است.

آورده اند که روزی سلطان طغرل عثمانی از خواب پرید 
و خواب زده و شتاب زده جملگی معبران دربار را فرا خواند 

تا خوابی که خیالش را آشفته بود تعبیر نمایند.
و  معبران  موخوبان،  و  موبدان  جملگی  که  زمانی 
مفسران گرد سلطان جمع آمدند، سلطان طغرل به شرح 
خواِب معظم سلطانی پرداختند که: در خواب دیدم جوانی 
تاج سلطنت بر سر نهاده ولی بر سرش گشاد است، قبای 
سلطنت پوشیده ولی بر تنش زار می زند، اوامر ملوکانه 
آبروی  این که  خالصه  نمی رود!  خرش  ولی  می دهد 
عثمانی را مضحکه ی خاص و عام کرده است، تعبیرش 

چیست؟
خواب  اعظم  چرت گذار  که  است  آمده  کتاب ها  در 

سلطان را چنین تعبیر نمود: 
جوانی شل  سلطانی  سرزمین  در  آتی  قرن های  در 
و وارفته همچون ماست که از آن دوغ بسازند و اورا 
دوغان بخوانند و چون عادت به اورد دادِن ناشتا دارد 
اردوغان صدایش زنند بر مسند قدرت نشیند. چون در 
آغاز راِه عدالت و توسعه در پیش گیرد او را محبوبیتی 
عظیم در افتد. چون بر تخت نشیند به درگاه امپراطوری 
روم که در آن دم بدان اتحادیه ی یوروپ می گویند پناه 
بََرد و چون سال ها بر در کوبد و پاسخ نیابد سرخورده 
گشته غبن و اندوهی فراوان او را به افسردگی کشانَد، 
چندی به گوشه ی عزلت پناه برده و پای جعبه ی جادو 
سریال خرم سلطان نگاه می کند و آنگاه به ناگاه عزمش 
را جزم می نماید که دولت عثمانی را زنده کند! غافل از 
اینکه از ملزومات سلطنت تنها چیزی که دارد سبیل 
همایونی باشد و مناقِل افیونی! اما از شانس او در آن 
دوره دیوانگان در تمام دنیا بر تخت نشینند و یکی از 
شروط سلطنت را جنون وضع کرده باشند، چنان که در 
روس و آمریغا نیز چنین شود. اردوغان نمایشی تاریخی 
از کودتا می سازد و چنان جهان را مبهوت می نماید که 
در تاریخ می نویسند که فالنی اگر وارد تیاتر می شد به 
مراتب موفق تر از سلطنت می شد اما هزار افسوس که 
درآمِد هنر بسیار پایین تر از سلطنت است. پس از اتمام 
نمایش هرکس را که خوشش نیامده بود زندانی کرده و 
بعدش رسماً اعالم بازگشت به دوران سلطنت می نماید.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان بعد از پایان مرخصی اش 
در پرتغال به کشورمان بازگشت. کارلوس کی روش سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران که بعد از دیدار با چین از سری رقابت های 
مقدماتی جام جهانی برای انجام کارهای شخصی به پرتغال 
رفته بود، با اتمام زمان مرخصی اش بار دیگر به ایران بازگشت 
 تا عملکرد بازیکنان را در هفته های آخر لیگ برتر زیر نظر 

بگیرد.

ستاره اسپانیایی تیم فوتبال باشگاه بایرن مونیخ آلمان 
گفت: هنگام خروج از مادرید پیشنهاد نجومی از بارسلونا 
داشتم. ژابی آلونسو ستاره پیشین رئال مادرید و لیورپول 
در مصاحبه ای از خواسته ی باشگاه بارسا برای جذب او 

پرده برداشتند.

مدیر  و  بازیکن  این  به  گویا  استقالل  مسئوالن 
برنامه هایش پیغام داده اند که در لیست خرید سرمربی 
آبی پوشان جای دارد. اما امید جهانبخش از چند باشگاه 
لیگ برتری پیشنهاد دارد و باید دید منصوریان موفق 

به جذب او خواهد شد یا نه؟

هم دایی و هم کریمی از بزرگان کشور ما هستند که 
احترام هر دو نفر واجب است، به هر حال این دو باهم 
اختالف نظرهایی دارند، اما مطمئناً به زودی همدیگر را 
خواهند دید و با دیده بوسی همه چیز تمام خواهد شد.

براساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم داوری 
ایران دیدار دوردوی قرقیزستان و التیان ترکمنستان را 
قضاوت می کنند. دیدار دو تیم دوردوی قرقیزستان و 
التیان ترکمنستان در رقابت های AFC CUP  با 

قضاوت داوران ایرانی برگزار خواهد شد.

لورکوزن  بایرن  تیم  سرمربی  کورکوت،  تایفون 
بعد از تساوی بدون گل با بایرن مونیخ در مصاف 
خانگی شنبه شب در مقابل لورکوزن اظهارداشت: 
می دانستیم مقابل حریفی قرار می گیریم که بسیار 
اذیت خواهیم شد. از این موضوع هم آگاه بودیم که 
مالکیت توپ زیادی نخواهیم داشت. با این شرایط 

از عملکرد تیمم راضی هستم.

باورهای من از زبان »نلسون ماندال«

به گزارش خبرگزاری آناتولی، طی مراسمی تحت عنوان 
معرفی ادبیات معاصر ایران و با حضور دکتر سید یحیی 
احمد  استانبول،  دانشگاه  استاد  نیری  زاده  حسن  یثربی، 
یشیل استاد دانشگاه ساکاریا، علی گوزل یوز استاد دانشگاه 
استانبول، عبدالرضا راشد وابسته فرهنگی ایران در استانبول، 
و جمعی از اساتید، دانشجویان و عالقه مندان زبان و ادبیات 
فارسی، از ترجمه ترکی کتاب »محاکمه آفتاب« توسط دکتر 

احمد یشیل در دانشگاه استانبول رونمایی شد. 
در این مراسم دکتر یثربی طی سخنانی کوتاه ادبیات را 
پیام رسان خواند و گفت: ادبیات، ایده های نو و نظریه های 
علمی را از طریق داستان، رمان، نمایشنامه، شعر و ... به 

مردم منتقل می کند.
گفتنی است تاکنون سه اثر از دکتر یثربی به زبان ترکی 
ترجمه شده است که عبارتند از: فلسفه عرفان، قلندر و قلعه 
و محاکمه آفتاب که با نام فیلسوف زندانی از سوی انتشارات 
دماوند ترجمه و چاپ شده است. همچنین آثار دیگری از 
این فیلسوف و پژوهشگر ایرانی به زبان ترکی در دست 

ترجمه می باشد.کتاب »محاکمه آفتاب« ، داستانی از زندگی 
سلوکی شیخ اشراق است؛ مطالبی از مراحل سلوک تا سفرها، 
درگیری ها، محاکمه و اعدام این فرزانه ایرانی است. اساس 
این نوشته عالوه بر گزارش های اندک و ناچیز مورخان، 
نوشته ها و تعالیم خود این حکیم، به ویژه دل بستگی های وی 
به فرزانگان ایران باستان است. البته در هر داستانی، تخیل 
نویسنده نیز نقش داشته است. این کتاب درواقع ویرایش و 
بازنویسی کتاب »قلندر و قلعه« است. در داستان می خوانیم: 
به  یا سی وهشت  سالگی  »سهروردی در سن سی وهفت 
فتوای علمای دمشق که افکار مترقیانة او را مانعی بر سر راه 
قدرت خود می دیدند کشته شد. به روایتی که در این کتاب 
تأکید شده، »ملک ظاهر« پسر »صالح الدین  بر آن  هم 
در  سیاه چالی  در  را  او  »سهروردی«،  خواست  به  ایوبی« 
روزه  روز  چهل  آنجا  در  و »سهرودی«  می اندازد  قلعه ای 
می گیرد تا می میرد. ولی علما برای خالی کردن دق دلی شان 
جنازه او را بر دار می کنند و عمق نفرتشان را از تفکرات 

مترقیانة وی به این شکل نشان می دهند«.

رونمایی از ترجمه ترکی »محاکمه آفتاب« در دانشگاه استانبول

کریستن مارکو 

دریچه

رنج های اعتباری...

آغاز جنبشی علیه بلوک بندی شرق و غرب

تعبیر خواب سلطان طغرل

منچستریونایتد موفق شد با ارائه یک بازی برتر با نتیجه 
۰-2 چلسی را مغلوب کرده و دیگر مدعیان را به ادامه فصل 
امیدوار کند. یونایتدها برای جبران شکست سنگین دور رفت 
و بهبود اوضاع در جدول به مصاف چلسی صدرنشین رفتند.

تیم  این  و  شد  آغاز  سرخ  شیاطین  برتری  با  بازی   
می توانست در دقیقه ۶ با اشتباه داوید لوییز به گل برسد 
اما ضربه راشفورد راهی به دروازه نیافت. یک دقیقه بعد خود 
راشفورد گل اول را به ثمر رساند. با پاس دیدنی و عمقی 
هره را از میانه میدان، راشفورد با دروازه چلسی تک به تک 
شد و با ضربه ای دقیق دروازه بگوویچ را گشود تا یونایتدها با 
یک گل از حریف پیش افتند.شاگردان مورینیو حمالت خود 
را ادامه دادند و می توانستد در دقیقه 15 گل دوم را به ثمر 

برسانند اما پاس یانگ از مقابل راشفورد گذشت.
در ادامه، بازیکنان چلسی نیز حمالت نصفه و نیمه ای را 
روی دروازه یونایتدها طرح ریزی کردند اما دفاع منسجم 
منچستر اجازه خلق موقعت را به آنها نداد. با شروع نیمه دوم، 

حمالت یونایتدها ادامه یافت و آنها در همان ابتدا به گل 
رسیدند. روی یک رفت و برگشت، توپ در گوشه محوطه به 
هره را رسید و او نیز با ضربه ای محکم که به زوما هم برخورد 

کرد، گل دوم را به ثمر رساند.
پس از این بازی آنتونیو کونته، سرمربی چلسی تاکید کرد 
که تیمش 5۰ درصد شانس کسب قهرمانی این فصل لیگ 
برتر را دارد. شاگردان کونته در چند هفته اخیر دو شکست 
مقابل کریستال پاالس و منچستریونایتد کسب کرده اند و 
اختالفشان با تیم دوم جدول یعنی تاتنهام به 4 امتیاز کاهش 
بار دیگر جان  لیگ  در  قهرمانی  برای  رقابت  است.  یافته 
را 5۰  قهرمانی  برای  تیمش  کونته شانس  و حال  گرفت 
درصد دانست و گفت:" ما در دو بازی شکست خوردیم، دو 
بازی کامال متفاوت از هم. مقابل کریستال پاالس شایسته 
باخت نبودیم ولی مقابل منچستریونایتد مستحق شکست 

بودیم. ۶ فینال از حاال تا پایان باقی مانده است.
شانس  درصد   5۰ ما  است.  نامشخص  قهرمان  تکلیف 

قهرمانی داریم. فشاری که روی ماست طبیعی است. ترجیح 
می دهم فشار روی تیم باشد تا اینکه برای جام نجنگیم و در 
هر رقابتی مثل یک شوخی باشیم. خوش شانس هستیم که 
این فشار بر ماست. فصل گذشته هیچ فشاری بر چلسی نبود 
و دهم شد. اتفاقات مهمی در چلسی در حال رخ دادن است. 

ما خیلی سریع در حال پیشروی هستیم، با توجه به مشکالت 
فصل گذشته، یک معجزه در حال رخ دادن است. هدف 
مهمی پیش رویمان است. رسیدن به این اهداف برای ما 
مثل یک معجزه خواهد بود. باید این را متوجه شویم و انگیزه 

کافی برای جنگیدن داشته باشیم.

پیروزی  باورنکردنی شیاطین سرخ در تئاتر رؤیاها

برنامه »دورهمی« در برنامه اخیر خود 
فوتبال  گزارشگر  خیابانی  جواد  میزبان 

بود.
یک چرت کوچولو!

ابتدا مدیری در خصوص چرت  در   
یک  گزارش  زمان  در  خیابانی  زدن 
مسابقه سوال کرد. وی پاسخ داد: من 
اجرا  را  برتر  فوتبال  برنامه  شب  یک 
تمام  برنامه  شب  هفت  ساعت  کردم؛ 
لیورپول/  فوتبال  گزارش  برای  شد. 
مسابقه  رفتم.  استودیو  محل  به  لستر 
فوتبال ساعت یازده و نیم شب بود. هنوز 
کمی  گفتم  خودم  با  و  داشتم  فرصت 
جلوی  ماشینم  داخل  کنم.  استراحت 
درب ساختمان، بیست دقیقه  خوابیدم. 
زمانی که بیدار شدم ساعت 11:3۷ بود 

)خنده( و خب مسابقه شروع شده بود.
دالیل الغری؟

دلیل  خصوص  در  ادامه  در  خیابانی 
خاطر  به  کرد:  بیان  خود  الغرشدن 
شدم  مجبور  کنم،  کم  را  وزنم  اینکه  
عمل جراحی داشته باشم تا بتوانم عمل 
را  دارم  فقراتم  ستون  برای  که  اصلی 

انجام دهم.
دکتر سالم!

در  مدیری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
خصوص داشتن چند مدارک تحصیلی 
دکتری  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
مدارک  و  می خوانم  جامعه شناسی 

تحصیلی در رشته های مختلفی دارم.
خیابانی در ادامه درباره رقابت خود با 
سایر گزارشگران گفت: همه گزارشگران 
را دوست دارم؛ اینجا از عطاء الل بهمنش 

می کنم.  یاد  ورزشی  گزارشگر  اولین 
بیشتر گزارش های قدیمی را نگاه کردم 

و به نظرم تکرار نشدنی هستند.
بهترین گزارش

گزارش  بهترین  خصوص  در  وی 
  – ایران  بازی  بیان کرد: گزارش  خود 
جهانی  جام  مسابقات  در  یوگوسالوی 
1998 را دوست دارم. با اینکه بازی را 
باختیم و شاید کسی عالقه ای به این 
و  ایران  بازی  البته  باشد.  نداشته  بازی 
آمریکا و بازی خاص ایران و استرالیا را 
هم مردم و هم خودم دوست داریم. در 
ضمن چند هفته گذشته بازی منچستر 
که  کردم  گزارش  را  موناکو  با  سیتی 
خیلی دوستش دارم. البته من  بازی های 
مختلف فوتبال را در این سال ها گزارش 
کرده ام. هر کدام از آنها دنیایی خاطره 

است.
خیابانی  از  گفتگو  ادامه  در  مدیری 
فوتبال  جذابیت  درباره  را  او  خواست 
توجیه کند. خیابانی گفت: هیچ مسابقه 
میلیون ها  نیست.  تکرارشدنی  فوتبالی 
گل در دنیا زده شده است اما هر گل 
جدید و تازه است. حتی دو تیم شبیه هم 
بازی نمی کنند. همه این عوامل باعث 

جذابیت بازی می شود.
عالقه مندی اش  درباره  خیابانی 
من  گفت:  آن  گزارش  و  فوتبال  به 
می رفتم  استادیوم  به  انقالب  از  قبل 
داشتم.  فوتبال  به  بسیاری  عالقه  و 
تخمه،  ورزشگاه  در  دانشجویی  زمان 
بستنی، ساندویچ و پرچم می فروختم تا 
هزینه ام را تامین کنم. در آن روزها من 

گزارشگران را می دیدم و می گفتم که 
یک روز من گزارشگر می شوم. البته من 
هم زمان با درس خواندن، تدریس و کار 
هم می کردم و بعد از ده سال حدود سال 

۷۰ تست دادم و قبول شدم.
نظرم  به  البته  داد:   ادامه  وی 
گزارشگری شغل نیست که بخواهیم با 
آن زندگی را تامین کنیم. بیشتر تجربه 
مردم  با  تعامل  و  خوشحالی  احساس 
من  دوم  شغل  خاطر  همین  به  است. 

تدریس و معلمی است.
سوتی های آقای گزارشگر

درباره  مدیری  به  پاسخ  در  خیابانی 
اینکه »چندبار فریاد زدید گل، اما گل 
نشد« گفت: فینال جام باشگاه های آسیا 
در توکیو بازی ذوب آهن بود. ما یک 
صفر عقب بودیم و چیزی نمانده بود گل 
مساوی زده شود. هی توپ می رفت دم 
دروازه و گل نمی شد و متاسفانه بازی 
هم  قشنگی  دابسمش  باختیم.  هم  را 
کنم  فکر  که  کردند  درست  درباره اش 

همه دیده باشند )خنده(.
خیابانی در خصوص جمالت اشتباه 

گزارش هایش  در  خود  سوتی های  و 
اظهار داشت: 25سال است که گزارش 
اشتباه  بیست  نهایت  شاید   می کنم. 
کرده ام اما همین بیست اشتباه تابلو شده 
است. شاید به این خاطر است که مردم 
از من توقع بیشتری دارند. البته همین 
می کنند  شوخی  به  تبدیل  را  اشتباه 
اشتباهات   از  مردم  اینکه  بابت  من  و 
می خندند،  و  دارند  خوبی  احساس  من 
یک  داد:  ادامه  مدیری  خوشحالم. 
سری جمالت قصار از شما پیدا کردم، 
)خنده(.  کنم  کتاب  را  آنها  می خواهم 
لهجه  توتی  فرانچسکو  گفت:  خیابانی 
ایتالیا رمی ها  از آنجا که در  رمی دارد. 
می کنند،  مسخره  لهجه  خاطر  به  را 
که  جوک هایی  توتی  خاطر  همین  به 
قالب یک کتاب  در  را  برایش ساختند 
منتشر و این کتاب را هدیه می کند. من 
تمام  برنامه اعالم می کنم  این  هم در 
جوک هایی که راجع به من وجود دارد 
پایان جواد  در  کند.  ناشر چاپ  را یک 
خیابانی فیلم اصلی بازی ایران و استرالیا 

را به موزه دورهمی تقدیم کرد.

یک دورهمِی شاد با گزارشگر فوتبال
مسابقات  دوره  نهمین  پایان  در 
زنان،  گروه  فجر  جام  بین المللی 
)ایران(،  ساری  شهرداری  تیم های 
اقتصاد پژوهان آسیا )ایران( و افغانستان 
- کابل بر سکوی اول تا سوم ایستادند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون 
مسابقات  دوره  نهمین  تکواندو، 
بین المللی تکواندو جام فجر با حضور 
تیم هایی از کشورهای ایران )2 تیم(، 
افغانستان )2 تیم(، سوریه، هندوستان 
هیات  میزبانی  به  لوکزامبورگ  و 
تکواندوي استان مازندران و در سالن 
ساری  شهر  حسینی«  »سیدرسول 

برگزار شد.
وزن   4 در  مسابقات  از  دوره  این 
کیلوگرم   +۶۷ و   -۶۷  ،-5۷  ،-49
بخش  در  پایان  در  که  شد  پیگیری 
تیمی، تیم شهرداری ساری با کسب 3 
مدال طال، 1 نقره و 3۷ امتیاز قهرمان 
شد، تیم اقتصاد پژوهان آسیا با 1 مدال 
سکوی  بر  امتیاز  و 2۷  نقره  طال، 3 
نایب قهرمانی ایستاد و تیم افغانستان 
- کابل با 2 مدال برنز و ۶ امتیاز عنوان 

سوم را به دست آورد.
تیم های افغانستان A، سوریه، هند 
و لوکزامبورگ نیز در جایگاه چهارم تا 

هفتم جدول رده بندی قرار گرفتند.
مدال آوران این دوره از پیکارها بدین 

قرار است:
وزن 49- کیلوگرم

اقتصاد  )تیم  پورصادقی  سودابه 
پژوهان آسیا(

ناهید کیانی )تیم شهرداری ساری(
سمیه غالمی )افغانستان( و عصمت 

عبداللهی )افغانستان(
وزن 5۷- کیلوگرم

شهرداری  )تیم  ندرخانلو  بهاره 
اقتصاد  )تیم  پورمیرزا  مهسا  ساری( 

پژوهان آسیا(
و  کابل(  )افغانستان -  فروتن  تمنا 

)A اسما باخدا )افغانستان
وزن ۶۷- کیلوگرم

مهسا جدی )تیم شهرداری ساری(
حنانه همتی )تیم اقتصاد پژوهان آسیا(

فرزانا فروتن )افغانستان - کابل( و 
ایزابل فابر )لوکزامبورگ(

وزن ۶۷+ کیلوگرم
اکرم خدابنده )تیم شهرداری ساری(

فاطمه مصطفایی )تیم اقتصاد پژوهان 
تاپاسیا  و   ) )سوریه  کاواندا  آسیا( الما 

چنگ کاکاتی
برترین ها

کاپ اخالق: تیم سوریه
بهترین مربی: فاطمه میردار پناهی 

)تیم شهرداری ساری(
بهترین بازیکن: اکرم خدابنده )تیم 

شهرداری ساری(
و  هلند  از  آنا  کامیال  داور:  بهترین 

زهرا حسنی قاضی محله
بهترین سرپرست: لوکزامبورگ

و  بود   G1 مسابقات  از  دوره  این 
به دارندگان مدال طال، نقره و برنز به 
ترتیب 1۰، ۶ و 3.۶ امتیاز در رنکینگ 

المپیک تعلق گرفت.

شهرداری ساری قهرمان تکواندوی جام فجر 
زنان شد

کی روش به ایران بازگشت

آلونسو: بارسا مرا می خواست

قاتل آبی ها، دل منصوریان را برد

واکنش پروین به اختالف 
دایی و کریمی

 AFC تیم داوری ایران در
 CUP

 سرمربی بایرن لورکوزن از 
تساوی با بایرن مونیخ گفت

من باور دارم که ما مسئول کارهایی هستیم که انجام می دهیم، صرف نظر از اینکه چه احساسی داشته باشیم.
من باور دارم که دو نفر ممکن است دقیقاً به یک چیز نگاه کنند و دو چیز کاماًل متفاوت را ببینند.

من باور دارم که زندگی ما ممکن است ظرف تنها چند ساعت توسط کسانی که حتی آن ها را نمی شناسیم تغییر یابد.
من باور دارم که هر چقدر دوستمان خوب و صمیمی باشد هر از گاهی باعث ناراحتی ما خواهد شد و ما باید بدین خاطر او را ببخشیم.

من باور دارم که همیشه کافی نیست که توسط دیگران بخشیده شویم، گاهی باید یاد بگیریم که خودمان هم خودمان را ببخشیم.
من باور دارم که اگر من نگرش و طرز فکرم را کنترل نکنم، او مرا تحت کنترل خود درخواهد آورد.

من باور دارم که ما می توانیم در یک لحظه کاری کنیم که برای تمام عمر قلب ما را به درد آورد.
من باور دارم که همیشه باید کسانی که صمیمانه دوستشان دارم را با کلمات و عبارات زیبا و دوستانه ترک گویم زیرا ممکن است آخرین باری باشد که آن ها را می بینم.

من باور دارم که گاهی کسانی که انتظار داریم در مواقع پریشانی و درماندگی به ما ضربه بزنند، به کمک ما می آیند و ما را نجات می دهند. 
من باور دارم که دوستی واقعی به رشد خود ادامه خواهد داد حتی در دورترین فاصله ها. عشق واقعی نیز همین طور است.

من باور دارم که گاهی هنگامی که عصبانی هستم حق دارم که عصبانی باشم. اما این به من این حق را نمی دهد که ظالم و بیرحم باشم. 
من باور دارم که صرف نظر از اینکه چقدر دلمان شکسته باشد دنیا به خاطر غم و غصه ی ما از حرکت باز نخواهد ایستاد.


