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با موالنای جانان
		
بگردان ساقیا آن جام دیگر
به جان تو که امروزم ببینی
اگر یک ذره رحمت هست بر من

گذر و نظر

وجودش افسانه نیست...

برگی ازتاریخ

روزي كه زاپاتا
انقالبي بزرگ به قتل رسيد
اميليانو زاپاتا انقالبي معروف مكزيك در چنین روزی
دهم اپريل ( 1919مصادف با  21فروردین) در آستانه 40
سالگي در دامي كه براي قتل او طراحي كرده بودند افتاد
و كشته شد .زاپاتا برضد ديكتاتوري «دياز» رئيسجمهور
مكزيك ،فساد اداري و قضايي ،فئواليسم و بيحق كردن
هموطنانش به پاخاست و براي رسيدن به هدفش سال ها
مبارزه مسلحانه كرد .زاپاتا مي گفت :اگر به فساد و ظلم
مهلت داده شود ،به صورت عادت در خواهد آمد و همانند
موريانه ،وطن را از درون نابود خواهد كرد .ظلم و ستم
چيزي جز سلب حق ديگران و بي اعتنايي به انسانيت
نيست .آموزش ايستادگي و دفاع از حق ،بزرگترين تكليف
يك انسان است .به مردم بايد آموخت كه از حق طبيعي
خود دفاع كنند .كشاورز ،كارگر و سرخپوست (بومي) چه
گناهي كردهاند كه نبايد زمين ،سواد ،وسيله توليد و استفاده
از استعداد خود نداشته باشند و زندگي كنند تا عمله عده
اي انگشت شمار باشند كه چيزي بيشتر از آنها ندارند
(بهتر نيستند) .پولدارشدن از جيب ديگران با توسل به تقلب
بزرگترين گناه است و ....
اميليانو عضو انتخابي انجمن يك روستا بود .وي هنگامي
كه ديد دولت به پيشنهادهاي انجمن اعتنا نميكند دست
به مبارزه مسلحانه زد و اعالم داشت كه مبارزه مسلحانه با
دولتي كه به واقعيات و حقوق اتباع توجه ندارد امري مشروع
و منطقي است .با اين فلسفه ،در اندك زمان بسياري از
كشاورزان و بوميان مكزيك از پيروان او شدند و دولت
را وادار به غير قانوني كردن فروش اراضي كشاورزي به
بيگانگان ،استرداد اراضي مصادره شده ،تعديل بهره مالكانه،
داير كردن آموزشگاه رايگان براي بي سوادان ،درمان
عمومي و بازنشستگي براي روستا نشينان كردند و ....
راديكال شدن روز افزون زاپاتا و ترس از فراگير شدن
افكار او و وقوع انقالب هايي در قاره آمريكا نظير آنچه را كه
در سالهاي پس از ( 1900عصيان هاي  1905و  )1906در
روسيه روي داده بود باعث شد كه نقشه توطئه قتل او طرح
شود .طبق اين نقشه ،يكي از افسران ارشد ارتش مكزيك
ابراز تمايل كرده بود كه به زاپاتا به پيوندد .سپس زاپاتا را
دعوت كردند كه با اين فرد مذاكره كند و از شرايط او آگاه
شود كه هنگام نزديك شدن زاپاتا به محل مذاكره ،او را به
گلوله بستند و چنين مرد بزرگي را كه جان بركف نهاده بود
تا از رنج زحمتكشان و ستمديدگان بكاهد كشتند.
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رشد چشمگیر فروش فیلمها در هفته سوم اکران نوروزی

آرش وکیلی
رجب به سیزدهمین روز رسید ،زمین بر خود لرزید و کعبه از
شوق لبخند زد .پسری متولد شد که سالها بعد تبدیل به الگویی
ی قرون شد .آه چقدر سخت است در سالروز میالد
برای تمام 
حضرت علی(ع) دربارهی او سخن گفتن.
علی(ع) افسانه نیست ،علی(ع) آدم ماوراءالطبیعهی قصهها
هم نیست؛ او یکی از افراد برجسته انسانی در تاریخ بشر است.
آنقدر وجوه مختلف زندگی او انسانی و آرمانیاست که نیازی
به افسانهپردازیهایی که این سالها باب شده ندارد .ای کاش
بجای اینکه ما را از شمشیر علی بترسانند و او را در حد قهرمانان
فیلمهای کرهای توصیف کنند ما را با روش و منش زندگیاش
آشنا میساختند.
او اگرچه در جنگ قهرمانی جسور و شمشیرزنی بینظیر است،
اما در شهر در کسوت سیاستمداری چیرهدست و مردمساالر
است .وقتی که مردم او را نمیخواهند به دنبال کسب منصب
نمیافتد و هزینههایش را برای حکومت اسالمی به رخ دیگران
نمیکشد ...ولی وقتی که مردم به سمتش میآیند و برای خالفت
میخوانندش به دارالخالفه میرود و در بسط اسالم و عدالت و
آزادی میکوشد .آنچنان که برادرش عقیل را هم در منصبی
نمیگذارد و از بیتالمال و سفرهی انقالب برایش هزینه نمیکند.
وقتی که میداند طلحه و زبیر با حکومتش مخالفند آنها را
زندانی نمیکند و تا زمانیکه دست به شمشیر نمیبرند بر آنها
شمشیرنمیکشد.
چنین انسانی وقتی که از چارچوبهی در وارد خانه میشود
تمام مسئولیتها را پشت در میگذارد و میشود «پدر»...
میشود«همسر» .خانهاش میشود كانون مودت و محبت و
رحمت .خانهای که در آن همسر و شريك زندگي را مايه آرامش
مي يابي.
علی پدر بودن را برای فرزندانش معنا بخشید ولی او تنها
پد ِر فرزندانش نبود .او پدر مدینه بود و هرشب در شهر میگشت
و هرآنچه از آب و غذا و لباس داشت به مردم بیبضاعت
میبخشید؛ آنگاه در نیمههای شب ،سر به نخلستان مینهاد و
در چاههایی که به قوت بازوی خودش کنده بود فریاد میزد و از
رنجی که نسل بشر میکشد میگریست.
چون بر آنچه تاریخ دربارهی علی شهادت میدهد مینگریم او
را الگویی ناب مییابیم که استاد سخنوری در منبر است و استاد
نوشتار در نهجالبالغه .علی(ع) استاد کار در زمین است و استاد
پیکار در رزم .الگوی وفا و فرمانبرداری نزد پیغمبر است و الگوی
تعهد اجتماعی در قبال مسئولیتهای فردیاش.
علی معنای دقیقی برای الگوی یک انسان کامل است ،نیازی
به افسانهپردازی ندارد .ای کاش از رهروان صادق راه او باشیم.

بده جان مرا آرام دیگر
که صبرم نیست تا ایام دیگر
مکن تأخیر تا هنگام دیگر
غزلیات شمس
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بعد از افت فروش در هفته اول و دوم اکران نوروزی،
هفته سوم شاهد افزایش  ۲میلیاردی فروش فیلمهای
اکران نوروزی هستیم .به بررسی میزان فروش فیلمها در
هفتهای که گذشت میپردازیم.
با پایان یافتن تعطیالت نوروزی فروش سینماها
افزایش چشمگیری داشت و با افزایش فروش  ۲میلیارد
و ۱۰۸میلیون تومانی مواجه شدیم .بسیاری از کارشناسان

این میزان فروش را به دلیل افزایش  ۲۰درصدی بلیت
سینماها میدانند  .اما با این فروش همچنان با کاهش
مخاطب نسبت به سال  ۹۵مواجه هستیم.
در تاریخ  ۹/۱/۹۶فروش فیلمهای نوروزی اکران شده
(خوب بد جلف ،گشت  ،۲سه بیگانه ،ماجرای نیمروز،
آباجان و یک روز بخصوص) به فروش  ۱میلیارد ۲۷۲
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان رسید.
در تاریخ  ۱۰/۱/۹۶فروش فیلمهای نوروزی به ۱
میلیارد و  ۲۹۷میلیون و  ۱۰۰هزار تومان رسید.
در تاریخ  ۱۱/۱/۹۵فروش فیلمهای اکران نوروزی این
سال (من سالوادور نیستم ۵۰ ،کیلو آلبالو ،ابد و یک روز،
بادیگارد ،خشم و هیاهو ،کفش هایم کو) به فروش ۱
میلیارد و  ۷۰میلیون و  ۱۰۰هزار تومان رسید در همین
تاریخ در سال  ۹۶فروش فیلم ها به  ۱میلیارد و ۴۲۰
میلیون تومان رسید.
در تاریخ  ۱۲/۱/۹۵فروش فیلم های اکران نوروزی به ۱
میلیارد و  ۱۶۹میلیون و  ۱۰۰هزارتومان رسید  .در همین

دزدی از امامزاده

فرمانده انتظامی دزفول اعالم کرده است که
تحقیق در خصوص سرقت از بقعه محمد بن
جعفر طیار (ع) از بقاع متبرکه این شهرستان تا
شناسایی و دستگیری عوامل آن ادامه دارد.
سرهنگ علی الهامی دیروز (یکشنبه) در
گفتوگو با خبرنگاران محلی گفتهبود که :در
چند روز گذشته بقعه امامزاده بن جعفر (ع)
که در فاصله پنج کیلومتری شهر دزفول و در
روستای بن جعفر واقع شده شبانه مورد سرقت
تعدادی سارق قرار گرفته است .ماجرا از این قرار
بودهاست که سارق یا سارقان شبانه با بریدن

تاریخ در سال  ۹۶فروش فیلم ها به  ۱میلیارد و ۲۲۰
میلیون و  ۲۰۰هزار تومان رسید.
در تاریخ  ۱۳/۱/۹۵فروش فیلم های اکران نوروزی به
 ۹۶۴میلیون و  ۸۰۰هزار تومان رسید در همین تاریخ
در سال  ۹۶فروش فیلم ها به  ۱میلیارد و  ۸۵میلیون
تومان رسید.
در تاریخ  ۱۴/۱/۹۵فروش فیلم های اکران نوروزی به
 ۵۷۵میلیون و  ۳۰۰هزار تومان بود که در همین تاریخ در
سال  ۹۶به فروش  ۵۶۵میلیون  ۷۰۰میلیون تومان رسید.
در تاریخ  ۱۵/۱/۹۵فروش فیلم های اکران نوروزی به
 ۵۲۹میلیون  ۴۰۰هزار تومان رسید که در همین تاریخ در
سال  ۹۶فروش فیلم به  ۷۵۰میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
رسید.
در تاریخ  ۱۶/۱/۹۵فروش فیلم به  ۵۲۱میلیون ۲۰۰
هزار تومان رسید.
در تاریخ  ۱۷/۱/۹۵فروش فیلم به  ۶۷۲میلیون و ۸۰۰
هزار تومان رسید.

فروش فیلمهای نوروزی در هفته سوم اکران نوروزی با
افزایش  ۲میلیاردو  ۱۰۸میلیون تومانی روبرو شد.

دریچه

قفل و ورودیهای این امامزاده اقدام به سرقت
نذورات کرده و متواری شدهاند .وی گفت :نیروی
انتظامی در تالش است با تکمیل تحقیقات
هرچه سریعتر سارقان را شناسایی کند.
بقعه محمد بن جعفر طیار (ع) در پنج
کیلومتری شهر دزفول ازجمله مکانهای زیارتی
و جاذبههای گردشگری مذهبی این شهرستان
میباشد.
گفته میشود این مکان زیارتی در حالی شبانه
مورد سرقت قرار گرفت که قرار بود روز بعد
غبارروبی شود.

بازگشت شیادها

چه کسی می تواند دوست دار فوتبال باشد و وقتی تیم
برده نارنجک پرتاب کند؟ وقتی در بهترین شرایط فوتبالی
موجود در بعد و قبل از انقالب هستیم چرا این کارها را انجام
میدهند؟ تیم ما هیچوقت به این شکل به جام جهانی نرفته
که بتوانیم در دو بازی به پایان صعودمان را بتوانیم قطعی
کنیم .آنهایی هم که خیلی منتقد خاص هستند و همه اش
نقد ،بی جا ،دروغ ،وارونه نویسی و  ...انجام می دهند ،االن
میگویند تیم ملی خوبی داریم.
تاج عنوان کرد :دو مسابقه به اتمام مسابقات انتخابی به
جام جهانی می رویم ولی یک نفر نارنجک پرتاب می کند
و فکر می کنم حتی دست هایی باشد که مردم را از دیدن
این مسابقات محروم کند .آدمهای ناراضی و بد شاید باشند
که البته ما با پلیس امنیت صحبت کردیم و آنها گفتند سازمان
یافته نیست اما زدن نارنجک ،آن هم بغل کمک داور که منجر
به آسیب او شده نمی تواند خیرخواهانه ،دوستانه و  ...باشد.
نمی توان گفت تماشاگر تهیج شد چون باید رفتار ناشایست را
کنترل کرد .وی با بیان اینکه جریمه هایی برای افراد متخلف
در نظر گرفته است ،اظهار کرد :برای خشونت علیه افراد حاضر
در مسابقه و توهین کردن محرومیت در نظر گرفته اند .اینکه
تماشاگر بگوید بازیکن اخطار نگرفت ولی دو ،سه جلسه
محروم کرده اند به چنین مسائلی مرتبط است.
جریمهی مواد آتشزا
رئیس فدراسیون فوتبال درباره جریمه مواد آتش زا گفت:
اگر منفجر شود ولی اگر به زمین پرتاب شود و منفشر شود
جریمه دیگری خواهد داشت و گفته اند در صورت تکرار
برای هر مسابقه  150تا  200هزار دالر برای انجام هر
دیدار خانگی باید جریمه بدهیم که مشخصا اصال بازی
صرف نمی کند .برای درآمد فدراسیون فوتبال این قضیه
مناسب نیست چون با چنین هزینه ای یک اردوی بسیار
بسیار عالی برگزار می کند و تیم اش را اصال به جام جهانی
میفرستد .پذیرش چنین جریمه هایی سخت است .برای

مرحله اول یک جریمه و برای مراحل دوم و بعد این قضیه تا
 5برابر جریمه افزایش می یابد.
تاج ادامه داد :از این داستان نگران شدم و به همین دلیل
نشست خبری برگزار کردیم تا رسانه ها وارد شوند و کمک
کنند تا این اتفاقات نیافتد و هر کسی این حرکت را انجام داد،
مردم و تماشاگران با آن برخورد داشته باشند و آن را معرفی
کنند .بازی با چین اگر آن دو نفر را دستگیر نمی کردیم و
نمی گرفتیم احتماال داور ،مسابقه با چین را نیمه تمام می کرد
و ضررش را متوجه می شدیم .وقتی آنها دیدند فرد خاطی
دستگیر شده دستور به ادامه بازی دادند ولی جریمه ها وجود
دارد.
وی تصریح کرد :قطع بازی را هم در این گزارش با نظر
داور و ناظر آورده اند .احتمال دارد چنین اتفاقاتی رخ بدهد که
این قضیه جبران ناپذیر است .فالش و لیزر که به بازیکنان
می زنند برای هر بار  5هزار دالر جریمه می شویم .یعنی اگر
کسی  100بار هم چنین کاری انجام دهد 100 ،بار  5هزار
دالر باید پرداخت کنیم .حاال این جریمه های قطعی است که
ابالغ کرده اند.
پیشنهادم این است رسانه ها ،رادیو و تلویزیون پیگیر این
موضوع باشند .رئیس فدراسیون فوتبال ابراز کرد :با نیروی
انتظامی هم دیروز جلسه ای برگزار کردیم و صحبت هایی
با کمیته های اخالق ،انضباطی و ارکان قضایی داشتیم تا
در ادامه لیگ و بازی های تیم ملی چنین اتفاقاتی نیافتد.
این ضررهایی است که یکی ،دو نفر به هر دلیلی متوجه
ما میکنند .کارهای مخرابه است و به سو مملکت نیست
و کسانی که دوستدار نظام ،انقالب ،ورزش ،فوتبال و کشور
نیستند این حرکات را انجام می دهند .هیچکس نمی تواند
بگوید یک لیزر خریدم و  10بار به صورت دروازه بان حریف
پرتاب کردم .برای این قضیه ،هر بار جریمه نقدی می شویم و
حتی ممکن است از طاقت ما برای برگزاری یک مسابقه به دور
باشد.

خواب شتری

نیش نیش میرزا

فادی ابواحسان

از وعده تاج به کیروش تا پرتاب نارنجک

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در نشست خبری دیروز از
سورپرایز جالبش برای کارلوس کی روش رونمایی کرد.
بازی با یک تیم بزرگ
در روزهای گذشته مسائل مختلفی درباره بازی های
دوستانه تیم ملی فوتبال مطرح شده است؛ با توجه به جدول
زمانی که فدراسیون برای تیم ملی در نظر گرفته ،این فرصت
وجود دارد تا قبل از دیدار با ازبکستان در مقدماتی جام جهانی
 2018یک دیدار تدارکاتی در دستور کار ملیپوشان قرار بگیرد.
در این باره شایعاتی درباره دیدار با رومانی و عمان مطرح
شده بود اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال این مساله
را تکذیب کرد .او نوید بازی با یک تیم بزرگ را نیز داد:
«در هفته جاری با کی روش جلسه داریم تا برنامه های بعد
از نهایی شدن جام جهانی را بررسی کنیم .قبل از بازی با
ازبکستان نیز یک بازی تدارکاتی خواهیم داشت که با یک تیم
خوب است که هنوز نهایی نشده است .بازی با عمان و رومانی
نیست و زمانیکه قطعی شد ،اعالم خواهیم کرد .حریف ما به
ازبکستان نزدیک است و یک تیم قدرتمند است».
صعود به مرحله بعد
رئیس فدراسیون فوتبال گفت :صعود به مرحله دوم در تمام
جام های جهانی از اهداف ما محسوب می شود.
تاج تصریح کرد :مسئله نگران کننده مسابقات فوتبال کشور
است .ارکانی که داریم را مهیا می کنیم و با عدد بسیار بسیار
ناچیز ،بهترین بهره وری انجام می شود و جای کار دارد اما
اینکه با  40-45میلیارد تومان بهترین و جلوترین تیم آسیا
هستیم برای ما و کشور امتیازی بوده که با همکاری باشگاهها،
مدیران ،مربیان ،اصحاب رسانه ،رادیو ،تلویزیون و  ...و کسانی
که به درستی انتقاد کردند و محصول داشته به دست آمده
است.
گزارش فیفا
وی درخصوص دالیل برگزاری این نشست خبری گفت:
باید همه دست به دست هم دهیم و صدا و سیما و رسانه ها
کمک کنند تا برخی حرکات در ورزشگاه ها اتفاق نیافتد چون
ممکن است غیر قابل جبران باشد .در بازی با چین نامه ای
دریافت کردیم که یک مقدار نگران کننده است و بخش های
متفاوتی دارد و در آن پرتاب نارنجک بوده و گزارش داور
و ناظر مسابقه بسیار بسیار بد بوده است .فیفا گزارش چهار
صفحه ای ارسال کرده که باید به آن پاسخگو باشیم.
رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد :برخی پرچم های فیفا
را پایین آورده بودند ولی عمده بحث پرتاب نارنجک بوده که
در ورزشگاه انداختند .ما چندتای آن را دیدیم ولی در گزارش
فیفا بیشتر از آن گزارش شده است و داور کامل االن نگران
اوضاع است که اگر این وضع بخواهد در ایران ادامه پیدا کند
به مشکل می خوریم.
تاج تاکید کرد :این داستان باید فرهنگ سازی شود.

تعبیر خواب -طنز

جریمهی پرتاب بطری آب
تاج درباره پرتاب بطری های آب ،خوراکی های پلمب شده
و  ...اظهار کرد :برای پرتاب چنین چیزهایی نیز هر بار 5
هزار دالر جریمه می شویم .شما تصور کنید ،اگر گل بزنیم
و در ورزشگاه  20بطری پرتاب کنند ،ما باید  100هزار دالر
بدهیم .از کجا باید چنین پولی پرداخت کنیم؟ اصال اگر داشته
باشیم چرا باید برای چنین آدمهای بی انضباط و پرخاشجویی
بدهیم؟ وی اضافه کرد :پرتاب بطری خالی  3هزار دالر جریمه
دارد و همه این مسائل با جریمه مواجه است و جبران ناپذیر
خواهد بود .برای پرتاب هر سنگ  5هزار دالر جریمه می کنند
که جریمه های سنگینی است .اگر چیزی مشابه این موارد
باشد ولی در گزارش نیامده باشد نیز  5هزار دالر جریمه دارد
که ناظر باید آن را تشخیص دهد.
شعار سیاسی و مذهبی ممنوع
رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه جرایمی که گزارش آن را
دریافت کرده اند ،گفت :سر دادن شعارهای مذهبی ،سیاسی،
توهین آمیز ،نژاد پرستانه و  ...که با نظارت داور تشخیص داده
میشود و ورود افراد متفرقه به زمین دارای جرایمی است.
تاج تصریح کرد :اینکه هر فردی ،حتی اصحاب رسانه داخل
زمین بیایند و حتی بگویند می خواهیم عکس بگیریم 5 ،هزار
دالر جریمه می شویم .یعنی اگر  10نفر بدون آی دی کارت
بیایند ،باید  10بار  5هزار دالر پرداخت کنیم که به همین
دلیل سخت گیری بیشتر خواهد شد و دوستان باید بپذیرند که
کسی را در زمین بدون آی دی کارت راه نمی دهیم و شرایط
خاص خود را دارد.
آزادی و رایگان کردن بازیها
وی همچنین درباره رایگان کردن بازیهای ملی گفت:
رایگان کردن یک بحث است ولی امکان دارد محدودیت های
دیگری نیز در نظر بگیریم .این قضیه را شوراها تنظیم می کند
و ما پیشنهاد می دهیم.
ورزشگاه آزادی شاید به شما گفته باشد ولی به ما نگفته
است که استحکام اش کم است یا فرو می ریزد .حتی یکی
گفته بود ورزشگاه آزادی در حال فروپاشی است که اینطور
نیست ،دروغ است و مردم دیگر آن سایت ها را نمیخوانند.
ما هر خبر درستی را از طریق سایت فدراسیون اعالم
میکنیم.
هیچکس نگفته است در ورزشگاه آزادی مشکلی وجود دارد
و رسما چیزی نگفته اند که فرو می ریزید یا دیگر مسائل اتفاق
می افتد .تاج اعالم کرد :ما از زوم غرب آسیا بیرون آمدیم
و جزء زوم مرکزی شده که ما هم لیدر اصلی آن هستیم.
تیمهای افغانستان ،ازبکستان ،قرقیزستان ،ترکمنستان
و  ...هستند که بازی های مقدماتی با آنها انجام می شود
ولی برای مقدماتی با تمام تیم های آسیایی بازی خواهیم
کرد.

سرپرست تیم فوتبال سایپا گفت :باشگاه با هیچ گزینه ای برای جانشینی حسین فرکی مذاکره نکرده است .اصغر حاجیلو در گفتوگو
با کاپ پیرامون آخرین وضعیت سایپا و این پرسش که آیا نارنجی پوشان در لیگ برتر ماندگار خواهند شد اظهارداشت :تیم حتما میماند.
البته در فوتبال هیچکس نمی تواند در باره آینده قضاوت کند :سایپا با مربی جدید مذاکره نکرده و فقط در این شرایط سروکله شیادها پیدا
شده است.

خواب شتری!
شتر در خواب بیند پنبه دانه
گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه
ب ُ َود تعبی ِر آن این که تو باید
پخش خندوانه
مسئول
شوی
ِ
ِ
نویسی اسم خود در انتخابات
بگیری رأی خود را ساحرانه!
کنی با آرد و نان و سیب زمینی
صندوق رأیت عامیانه!
همه
ِ
شوی بعدش رئیس دولت ما
شود دنیا به کامت هندوانه!
اگرچه باشدت کنسرت ممنوع
ز شوقت میزنی چنگ و چغانه
دمی گویی سخن از بی نیازی
دمی نالی ز برجا ِم شبانه!
نداری تو سواد اقتصادی
ولی یارانه بخشی بی بهانه!
کنی دائم تو نقد از اعتدالم
خودت باشی ولیکن مفرطانه!
َروی بیغولهها تو شب نشینی
ندانی دزد باشد توی خانه
رسد روزی که گردد پردهها باز
تو باشی و دکل اندر میانه!
اگر باشد به کامت گفتهی من
مهمان خانه
بگردانی مرا
ِ
ولی چون دست تو رو سازم ای جان
زنی بر ُگردهام هی تازیانه!
کوتاه ورزشی

اول قهرمانی پرسپولیس بعد بازی
در اروپا
علیرضا بیراوند ،دروازهبان پرسپولیس در فصل جاری
یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان تیمش بوده و در آستانه
ثبت یک رکورد در لیگ برتر است .البته او تاکید
میکند که کلین شیتهایش فقط مربوط به عملکرد
خودش نیست و نقش مدافعان پرسپولیس را نیز بسیار
مهم میداند .او اعالم کردهاست که دوست دارد بعد از
قهرمانی پرسپولیس ،در اروپا بازی کند.

درس از شکست

کمال کامیابی نیا ،هافبک تیم فوتبال پرسپولیس
گفت :از بازی رفت مقابل الریان درس گرفتیم و
کام ً
ال بر نقاط ضعف و قوت حریف آشنا هستیم.

نام ه سایپا به فدراسیون

مدیرعامل باشگاه سایپا گفت :تیم ما از داوریها
ضربه خورده است .رضا درویش در گفتوگو با
کاپ اظهار داشت سایپا باید در لیگ برتر بماند.
نتایج تیم ما شاید از نظر نتیجهگیری آنگونه که
انتظار داشتیم نبوده است اما هنوز روی کاغذ
هیچ تیمی از نظر بازیکن و کادرفنی با ما برابری
نمیکند .

فن خال متخصص در روبوتیک

اشنایدرلین از تاکتیکهای فن خال انتقاد
کرده است .مورگان اشنایدرلین تابستان  2015با
نظر فن خال به منچستریونایتد پیوست ولی این
بازیکن فرانسوی بعد از یک فصل و نیم حضور در
الدترافورد ،در نهایت ژانویه  2017راهی اورتون شد.
وی گفته آست :اشنایدرلین ،فن خال من را تبدیل
به یک ربات کرده بود!

قهرمانی شطرنج آسیا در شیراز

طبق اعالم فدراسون شطرنج رقابتهای قهرمانی
شطرنج جوانان آسیا در دو بخش دختران و پسران در
شیراز برگزار می شود.

مسابقات دوچرخه سواری خوزستان

مسابقات دوچرخه سواری استان خوزستان به
مناسبت روز سالمتی به منظور انتخاب نفرات برتر
جهت شرکت در مسابقات کشوری به میزبانی
شهرستان رامهرمز برگزار شد.

فینال جام حذفی در خرمشهر

فدراسیون فوتبال اعالم کرد برخالف شایعات
منتشره فینال جام حذفی قطع ًا در خرمشهر برگزار
خواهد شد و این برنامهریزی عوض نخواهد شد.

بارسلونا حذف شد

تیم جنگنده اتلتیکو مادرید با پیروزی مقابل
بارسلونا ،مدافع قهرمانی رقابتهای لیگ قهرمانان
فوتبال اروپا را حذف کرد و به مرحله نیمه نهایی
راه یافت .بایرن مونیخ نیز به این مرحله صعود کرد.

