
در هر  کنيم.  لذت سپری  با  را  ثانيه عمر  به  ثانيه 
کار و هر حال کار، تفريح، رانندگی، آموختن، مطالعه، 
ورزی،  عشق  آشاميدن،  و  خوردن  آشپزی،نظافت، 

حرف زدن، سکوت و تفکر، رابطه، نيايش و.... 
نشده  خالصه  هدف  به  رسيدن  در  فقط  زندگی 

است!!
تو به اشتباه اينگونه می انديشی:

درسم تمام شود راحت شوم!

غذايم را بپزم راحت شوم!
اتاقم را تميز کنم راحت شوم!
باالخره رسيدم.... راحت شدم!

اوه چه پروژه ای... تمام شود راحت شوم!
تمام شود که چه شود؟

هيچ  ميکنم  زندگی  و  هستيم  زنده  که  مادامی 
ديگر  فعاليتی  آغاز  بلکه  نيست  شدنی  تمام  فعاليتی 

است ... 

کاری  هر  دادن  انجام  حين  در  که  بهتر  چه  پس 
لذت بردن را فراموش نکنيم نه مانند يک ربات فقط 
به انجام دادن بپردازيم به تمام شدن و فارغ شدن.... 
ميتوانيم  نيز  ميشوييم  را  دستها  هنگاميکه  حتی 

بالذت اينکار را انجام دهيم
يکبار امتحان کنيد:

آب چه زيبا آرام پوست دستتان را نوازش ميکند
به آب نگاه کنيد و لذت ببريد

به  کم  کم  زندگی  خوب  احساس  که  وآنجاست 
سراغتان ميايد... 

باور  طرز  به  ميشود  شدن  قدرتمند  باعث  لذت 
ميشود...  نفس  به  اعتماد  رفتن  باال  باعث  نکردنی 

لذت بردن هدف زندگی است
تا ميتوانی همه کارها و فعاليت ها را با لذت همراه 
کن... حتی نفس کشيدن که کمترين فعاليت توست.

طنزیمات ماهواره ای  گذر و نظر

برگی ازتاریخ

                                                  جانا قبول گردان این جست و جوی ما را

                                                                                                                                    بنده و مرید عشقیم برگیر موی ما را   

                                                     بی ساغر و پیاله درده میی چو الله

                                                                                                                                    تا گل سجود آرد سیامی روی ما را

                                                    مخمور و مست گردان امروز چشم ما را

                                                                                                                                    رشک بهشت گردان امروز کوی ما را
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اين روزهای پردروغ و پرفريب که هّم و غّم همگان  در 
رياست جمهوری، خبری  نامزدهای  درباره ی  بحث  شده است 
و  خلوص  بوی  و  رنگ  که  خبری  شد.  گم  اخبار  ميان  در 
ازجان گذشتگی داشت. خبری که اگر از اروپا مخابره شده بود 
پروفايل شبکه های اجتماعی مان را سياه می کرد و بالفاصله 
دل نوشته های سوزناک مان مصداق بارز »تو کز محنت ديگران 
بی غمی« می شد. خبر کوتاه بود ولی غمی به درازای عمری که 
يک مادر به پای فرزندش می گذراند با خود به همراه داشت: ده 
َمرد، ده مرزدار، ده سرباز، ديگر هيچ وقت به خانه باز نخواهند 

گشت...
خبر در سکوت و يواشکی طوری آمد که کسی صدای پايش 
را نشنود: ديگر هيچ کس صدای خنده های اين َده نفر را نخواهد 

شنيد... ده َمرد، ده مرزدار، ده سرباز...
اصاًل مگر اين خبرها شنيدن دارند؟ ُشوِی خبری-تبليغاتِی 
صداوسيما برای نمايندگانی که شمشير را مقابل دولت از رو 
بسته اند برای همگان جذاب تر از گريه های مادری است که 
منتظر بازگشت فرزندش از سربازی نشسته تا در رخت دامادی 
ببيندش اما... اين روزها کسی دوست ندارد از حال وروز پدری 
بشنود که يک شبه می شکند... همان بهتر که خبر کوتاه است و 

بی سروصدا: ده َمرد، ده مرزدار، ده سرباز...
هنوز هم در تمام پادگان های مرزی و غير مرزی طبل بزرگ 
زير پای چپ می تپد، مثل ياد محبوبی در پهلوی چپ! اما ده 
زن، ده مادر، ده دختر... چشمانشان بارانی است، مثل آسمان 
آينده ای  اردی بهشت شان جهنم شده باشد...  انگار که  شهر... 
که سوخت، گذشته ای که تباه شد، خاکستری که بر افسانه ی 
امنيت نشست... امشب ديگر در قلب محبوبشان هيچ دختری 

نمی تپد... ده َمرد، ده مرزدار، ده سرباز...
هنگ  می کند،  غروب  غرب  از  خورشيد  وقتی  روزها  اين 
مرزی ميرجاوه در قيری غليظ از شب فرو می رود و سربازان 
وظيفه پشت پنجره های آسايشگاه به آخرين پرتوهای نوری که 
از کيلومترها دورتر می آيد و شايد از مسيری که از شهرهايشان 
می گذرد خيره می شوند و در بهت و سکوت غرق در حسرت 
انتقام به ياد دوستان شهيدشان بغض می کنند... ده َمرد، ده 

مرزدار، ده سرباز...
هميشه بايد فاجعه اتفاق بيفتد تا »ما« فقط دل بسوزانيم 
و »مسئولين« بيانيه صادر کنند... يک سال اتوبوس سربازان 
سقوط می کند، يک سال مرزداران سراوان قتل عام می شوند، 
يک بار سقوط بالگرد و کشته شدن خلبان... يک بار ربوده شدن و 
اسارت طوالنی مدت مرزبانان... حاال هم که فاجعه ی ميرجاوه... 
آقای  تو...  و  می شوند  شهيد  سرباز...  ده  مرزدار،  ده  َمرد،  ده 
مسئول... در سخنرانی هايت الف از امنيت می زنی... به فکر 
شهدای حرم هستی و اينک شهدای حريم ايران در خاک و 

خون غلت می زنند... ده َمرد، ده مرزدار، ده سرباز...

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

ارديبهشت  نهم  روز  )ايران(  ما  رسمی کشور  تقويم  در 
به عنوان روز شوراها يادشده است. شورا يک اصل عقلی 
است که آموزه های دين اسالم در کتاب و سنت نيز بر آن 

صحه گذاشته است.
آموزه های  مبنای  بر  که  نيز  ايران  اسالمی  انقالب 
اسالمی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرايی 
فرمانروايان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی 
مردم در تعيين سرنوشتشان را به عنوان يک هدف ايجابی 
برگزيد. اصل ارزشمند شورا را موردتوجه جدی قرار داد و 
قانون اساسی هنگامی که در بيان اصول کلی حاکم بر نظام 
جمهوری اسالمی در اصل ششم شيوه اداره امور کشور را 
بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، 
نمايندگان  و  رئيس جمهوری  انتخاب  به  اشاره  به موازات 
شوراهای  اعضای  انتخاب  از  اسالمی،  شورای  مجلس 
مردم  حاکميت  تحقق  برای  ابزاری  به عنوان  نيز  اسالمی 

و تجلی اراده عمومی يادکرده است.
به عالوه اين قانون در اصل هفتم نيز شوراها را از ارکان 
امور کشور ذکر کرده است. طبيعی  اداره  و  تصميم گيری 
است وقتی قانون اساسی جمهوری اسالمی در اصول کلی 
خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سياسی 
تصميم گيرنده مورد پذيرش قرار داده در اصول بعدی بيشتر 
به آن توجه کند بر همين اساس فصل هفتم اين قانون 
به شوراها اختصاص يافته است. در اين فصل طی اصول 
و  انتخاب  چگونگی  وظايف،  يک صدوششم  تا  يک صدم 

ساير مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.
نهاد شورا با آن درجه از اهميت عقلی و اسالمی و اين 
در  آن  و ضرورت  نقش  بر  اساسی  قانون  تأکيد  از  ميزان 
اداره امور جامعه به داليل مختلف در ۲۰ سال اول پس از 
پيروزی انقالب چندان موردتوجه قرار نداشت به طوری که 
قانون  اجرای  چارچوب  در  رسمی شوراها  انتخابات  اولين 
اساسی روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ يعنی ۲۰ سال بعد از پيروزی 
گسترش  و  سياسی  توسعه  برنامه  چارچوب  در  انقالب 
نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود ۱۸۵ 
هزار نفر اعضای اصلی و علی البدل از سوی مردم برگزيده 
ارديبهشت ۱۳۷۸ شوراهای  نهم  روز  در  باالخره  و  شدند 
مسئوليت  چهارساله  دوره  رسمی  به طور  روستا  و  شهر 
خويش را برای تحقق بخشی از حاکميت مردم که عملی 

شدن آن درگرو فعاليت اين نهاد است آغاز کردند.

عزيز  خوانندگان  همه ی  خدمت  دالر  ارز  و  سالم 
با  آشنايی  اهميت  به  نظر  و  انتخابات  ايام  به  توجه  با 
در  را  خبری  ويژه ی  گفتگوی  گرفتيم  تصميم  نامزدها 
سؤاالت  لذا  نماييم  برگزار  محل  بربری  نانوايی  صف 
ساعت ها  حاصل  که  هدفمند  به صورت  را  خودمان 
نانوايی  در صف  حاضرين  از  شده است  کارشناسی  کار 
جوانی  زوج  اين  با  را  سوال ها  بدهيد  اجازه  می پرسيم. 
که به نظر نامزد می آيند شروع کنيم: سالم خانوم شما 

نامزد هستيد؟
-آقا به شما چه مربوطه؟ ما خودمون بزرگ تر داريم. 
تازه مگه کوری اين حلقه به اين گنده گی رو نمی بينی؟

داشتم  سؤال  سری  يک  می خوام،  عذر  -ببخشيد، 
می خواستم جواب بديد

-خواهش می کنم بفرماييد.
-شما به عنوان يک نامزد نظرتون درباره ی پاکدستی 

چيه و شما در اين راستا چه عملی انجام می ديد؟
زندگی  طول  در  پاک دستی  من  نظر  به  واال  خانوم: 
هر  از  بعد  و  قبل  بايد  هرکسی  و  مهمه  خيلی  آدم ها 
ميره  خونه  از  که  هربار  همين طور  و  غذايی  وعده ی 
بيرون و برمی گرده دستاش رو بايد بشوره! البته انتقادی 
رعايت  را  دستی  پاک  که  اينه  وارده  هم  دولت  به  که 
نمی کنن چون ما تا حاال توی تلويزيون نديديم ايشون 

يا وزرا دستاشون رو بشورن!
-خب، خيلی هم عالی. نظر شما درباره ی رانت چيه؟

خانوم رو به شوهرش: ببينم رانت چيه؟ چرا تا حاال 
برای من نخريدی؟

آقا: عزيزم ناراحت نباش روحانی هم برای خانومش 
نخريده! اصاًل نقدی که به دولت وارده اينه که چرا به ما 

رانت نمی ده که ما رانت دار بشيم؟
-اجازه بديد سؤال بعدی رو بپرسم:  اگر روزی متوجه 
چه  شدن  اقتصادی  مفاسد  دچار  همسرتون  که  بشيد 

می کنيد؟-مثاًل چطوری؟
-خانوم: ايشون بايد جريمه بشن اصن چه معنی داره 
که فعاليت اقتصادی داشته باشن و به من نگن؟ اولين 
کاری که می کنی اينه که بايد واسه م اون سرويس طال 
تولدش  واسه  خواهرت  که شوهر  بود  ميليونيه  هفتصد 

براش خريده بود، بايد لنگه اونو واسه م بخری!
آقا: اون که بدل بود!خانوم: نه ديگه تو بايد اصلش رو 

بخری! تا تو باشی مفاسد اقتصادی نکنی!
آقا: من که نکردم اين آقا داره حرف در مياره! آقا تا 
پول  ميليارد  ميليارد  قبلی  دولت  که  نبوده  يادت  حاال 

اختالس می کردن حاال اومدی می ندازی گردن من؟
-آقا به من چه؟ شما خودتون نامزد شديد! زمان دولت 
قبلی يه دفعه عقدکردن و رفتن سر خونه زندگی شون 
جرئت  ما  ديگه  کشتن  هم  رو  گربه  حجله  دم  تازه 

نداشتيم ازشون سؤال کنيم!

سرخيو  که  کرد  فاش  الوانگارديا  نشريه 
راموس، کاپيتان رئال مادريد، پيش از آغاز ديدار 
ال کالسيکو، با هرناندس هرناندس، داور بازی، 
مالقات کرد و يک پيراهن امضا شده رئال مادريد 

را به او داد.

عمر عبدالرحمن بهترين بازيکن سال آسيا گفت: 
هنگامی که با تيم های ايرانی مثل ذوب آهن بازی 
داريم تمام امکانات خود از قبيل تکنيک و تاکتيک 
را ارائه می کنيم و همواره بازی در برابر تيم های 

ايرانی بازی های زيبايی می شود.

زیباترین بازی برابر ایرانی ها 

استقالل به دنبال ستاره لوکوموتیو

که  حرف  اين  گفتن  با  نمی شود 
است  خوب  کار  يک  تبليغ  هدف 
چيزی را توجيه کرد. عکس گرفتن با 
خانه ی محرومين با آن اسباب اثاثيه ی 
کهنه و کم و آن قيافه های مظلوم، 
داخل  از  عکس  وقتی  مخصوصاً 
گرفته شود و لحظه ی ورود شما را 

ثبت کند، کار جالبی نيست مسئوالن 
کانديدای  نيست  هم  مهم  گرامی! 
الحمدهلل همه ی  باشيد.  کدام جناح 
اين عکس ها  از  مسئولين چندتايی 
دارند توی آرشيوشان! و داشتن اين 
عکس برای سياسيون شبيه داشتن 
برای  ورزشی  شورت  با  عکس 

مديران ورزشی شده!
جالبی  کار  بفهميم  اين که  برای 

نيست کافی است به اين فکر کنيم 
معصومين  ائمه ی  از  يکی  اگر  که 
اآلن حضور داشتند واقعاً چنين کاری 

را می کردند؟
وانگهی، جدا از اين که کار خوبی 
هست!  هم  مسخره ای  کار  نيست، 
سال  چهل  به  نزديک  ما  انقالب 
سال  چهل  از  بعد  وقتی  دارد.  عمر 
با محرومين از ابتدايی ترين امکانات 

که  است  اين  مثل  بگيريم،  عکس 
يک مهندس ساختمان، با ساختمان 
که  فروريخته ای  کرده ی  نشست 
سازنده اش  مهندسين  جزو  خودش 
بوده عکس بيندازد و به عنوان تبليغ 
من  بگويد  و  اينستاگرامش  بگذارد 
برای آواربرداری از اين ساختمان ها 

آماده ام! تلفن تماس: فالن!
وبالگ دلستون

با موالنای جان 

باشگاه  به  ای  نامه  ارسال  با  استقالل  باشگاه 
اين  ستاره  ماشاريپوف  جذب  خواهان  لوکوموتيو 
تيم شد. بعد از درخشش چپاروف در سپاهان به 
نظر می رسد ستاره های ازبک تبديل به سوژه ی 
جديد نقل و انتقاالتی تيم های ايرانی شده اند و 
حاال آبی ها قصد دارند تا برای جذب يک ستاره 

ديگر از اين کشور اقدام کنند.

تايمازوف کشتی گير سنگين وزن ازبکی به دادگاه 
خود  پکن  المپيک  طالی  مدال  گرفتن  پس  برای 
به  را  خود  نظر  تجديد  درخواست  و  کرد  شکايت 

دادگاه عالی ورزش تسليم کرد.

ليونل مسی فاش کرد زين الدين زيدان تنها بازيکنی 
باشد.  داشته  را  پيراهنش  است  کرده  تقاضا  او  که  بوده 
وقتی ليونل مسی فوتبال خود را در بارسلونا شروع کرد 
الدين  به ميدان رفت، زين  تيم  اين  ترکيب اصلی  و در 
زيدان سال های آخر فوتبال خود را سپری می کرد. مسی 
زيدان  از  ال کالسيکو  ديدارهای  از   يکی  در جريان  نيز 

تقاضا کرد پيراهن او را داشته باشد.

فقط پیراهن یک نفر را خواستم!

آرش وکیلی

گفتگوی ویژه ی بربری!

تایمازوف در دادگاه عالی 

دریچه

شریف عرفه

عکس های انتخاباتی

اولین گل جام جهانی، با شوت گلر ایرانی!

لذت بردن، هدف زندگی است!  در اندوه 
ده َمرد...

روز ملی شوراها

شايد پنج شنبه شب اولين بار در تاريخ بود که مردم 
از نتايج رقيب ديرينه شان در منچستر  بندر ليورپول 
خوشحال بودند! چراکه ديدار تيم های منچسترسيتی 
و منچستريونايتد در ورزشگاه اتحاد با تساوی ۰-۰ به 
پايان رسيد تا ليورپول همچنان در رتبه سوم جدول 

ليگ برتر باقی بماند.
يک  پايانی  دقايق  در  که  پربرخورد  ديدار  اين  در 
آغاز  بهتر  را  بازی  يونايتدها  داشت،  هم  اخراجی 
اين  ابتدايی،  دقايق  شدن  سپری  از  پس  اما  کردند 
نسبت  بيشتری  موقعيت های  که  بود  منچسترسيتی 
آن ها  از  هيچ يک  درنهايت  اما  کرد  ايجاد  به حريف 
به  گل  بدون  تساوی  با  بازی  و  نشد  گل  به  تبديل 

پايان رسيد.
پس از تب وتاب يونايتدی ها در آغاز بازی، سيتی ها 
خودی نشان دادند و در دقيقه 9 ضربه سرخيو آگوئرو 

روی ارسال دی بروين به تير دروازه برخورد کرد.
ميهمان  تيم  تالش  و  سيتی  ميدان داری  با  بازی 

برای رسيدن به گل روی ضد حمالت ادامه داشت. 
در دقيقه ۲۵ اشتباه براوو در مهار يک توپ نزديک 
اين  خود  اما  شد  منجر  سيتی  دروازه  شدن  باز  به 
دروازه بان شيليايی توانست ضربه ميخيتاريان را مهار 

کند.
تيم،  اين  بازيکنان  و  داشت  ادامه  سيتی  برتری 
اما  شدند  خوبی  موقعيت  صاحب  آگوئرو  به ويژه 
درخشش داويد دخيا در درون دروازه منچستريونايتد، 
مانع از باز شدن دروازه شياطين سرخ شد و نيمه اول 
حمالت  با  هم  دوم  رسيد.نيمه  پايان  به  گل  بدون 
سيتی آغاز شد و بازيکنان اين تيم در همان دقايق 
دخيا  دروازه  روی  خوب  موقعيت  دو  يکی  ابتدايی 
ايجاد کردند اما نتوانستند ضربات آخر را وارد دروازه 
کنند.بازی با همين روند دنبال شد و در دقيقه 6۱، 
روی ارسال کوالروف و اشتباه آنتونيو والنسيا، آگوئرو 
می توانست سيتی را پيش بيندازد اما ضربه پرقدرت 
او از باالی دروازه به بيرون رفت.چند دقيقه بعد نوبت 

اوتامندی بود که شانس خود را امتحان کند اما ضربه 
سر خطرناک او که روی ارسال لروی سانه زده شد، 
بعد از برخورد به بيلی راهی خارج زمين شد.حمالت 
بازيکنان اين تيم سخت به  ادامه پيدا کرد و  سيتی 
باعث  فلينی  اخراج مروان  بودند که  دنبال زدن گل 
از  پياپی  خطای  دو  شد.  يونايتد  شدن  نفره   ۱۰

ملی پوش بلژيکی روی آگوئرو و ضربه سری که به 
مهاجم آرژانتينی زد، داور را متقاعد کرد تا به او کارت 
قرمز بدهد. با ۱۰ نفره شدن يونايتد، حمالت سيتی 
پايانی  ثانيه های  در  ژسوس  گابريل  و  گرفت  شدت 
دروازه دخيا را باز کرد اما داور به دليل آفسايد آن را 

نپذيرفت تا درنهايت بازی بدون گل به پايان برسد.

لیورپول برنده ی دربی منچستر!

پیشنهادهای وسوسه برانگیز اروپایی...

هدیه ِ راموس به داور ال کالسیکو 

از  ديدار  اولين  در  ايران  فوتبال ساحلی  ملی  تيم 
 ۳ نتيجه  با  ساحلی  فوتبال  جهانی  جام  مسابقات 
به  مکزيک  ساحلی  فوتبال  ملی  تيم  مقابل   ۲ بر 
اين  افتتاحيه  اين ديدار که مسابقه  برتری رسيد.در 
دوش  بر  ايران  حمالت  می شد،  محسوب  نيز  جام 
مسلم مسيگر و محمد احمدزاده بود. پيمان حسينی 
دروازه بان ايران با بازی با پای خوب خودش نيز به 
حمالت تيم ايران کمک می کرد. تيم ايران در وقت 
اول اين ديدار هرچند برتر از حريفش ظاهر شد اما 

به گل نرسيد.
شد.  آغاز  ايران  حمالت  با  نيز  دوم  وقت 
دست  از  ديگری  از  پس  يکی  ايران  موقعيت های 
کرنر  ضربات  روی  مکزيک  ساحلی  تيم  می رود. 

صاحب موقعيت می شود. ضربات برگردان و زيبای 
اواسط  نبرد. در  به جايی  راه  نيز  مسيگر و احمدزاده 
محمدعلی  برای  مناسب  فرصت  يک  دوم  وقت 
تک به تک  موقعيتی  در  که  می شود  ايجاد  مختاری 
از دست می رود. تا درنهايت ۵ دقيقه مانده به پايان 
حسينی،  پيمان  ديدنی  ضربه  يک  با  دوم  وقت 
می رساند  ثمر  به  را  زيبا  گل  يک  ايران  دروازه بان 
و نتيجه را يک بر صفر به سود ايران تغيير می دهد. 
در جبران  ياران ساحلی مکزيک سعی  از گل،  بعد 
زيبايی  به  حسينی  پيمان  که  دارند  خورده  گل 
از  شوت  يک  با  مکزيک  تيم  اما  می کند  مقاومت 
راه دور دروازه پيمان حسينی را باز می کند تا نتيجه 
يک بريک برابر شود. با زدن گل تساوی بازهم ياران 

ايران  حمالت  می روند.  دفاعی  الک  به  مکزيک 
از روی استرس به نظر می رسد.  کمی سراسيمه و 
برای  پايانی وقت دوم يک ضربه خطا  در لحظات 
مکزيک به دست می آيد که با اختالف شوت بازيکن 

مکزيکی به بيرون می رود.
وقت سوم اين ديدار با ضربه ايران آغاز شد و در 
کمک  با  مکزيک  تيم  از  مالدونادو  غافلگيری  يک 
رساندن  ثمر  به  موفق  ايران  دفاعی  خط  اشتباه 
محمدعلی  برگردان  زيبای  ضربه  شد.  برتری  گل 
نيز تيم  تير دروازه خورد و در برگشت  به  مختاری 
ايران راه به جايی نبرد. سرعت حمالت ايران بيشتر 
ايران  تيم  ترکيب  در  متعدد  تعويض های  بود.  شده 
اميرحسين  از  ديدنی  شوت  يک  می شود.  انجام 

اکبری گل تساوی را برای ايران به ارمغان می آورد. 
بازی در وقت سوم بسيار زيبا دنبال می شود. در چند 
نوبت دروازه بان ايران تعويض می شود. تا درنهايت 
گل سوم ايران را محمد احمدزاده بر روی يک ضربه 

خطا از فاصله نزديک دروازه به ثمر رساند. 
گل،  بعدازاين  است.  افتاده  جلو  دو  بر  سه  ايران 

ايران باروحيه بهتری به بازی ادامه داد. 
در ثانيه های پايانی بازی، ايران به خوبی دفاع کرد 

تا سه امتياز بازی را از آن خود کند. 
صورت  در  ساحلی  فوتبال  قوانين  به  توجه  با 
پيروزی در وقت های عادی يک تيم سه امتياز، در 
وقت اضافه دو امتياز و در ضربات پنالتی يک امتياز 

به دست می آورد.

سه امتیاز شیرین برای ساحلی بازان کشورمان

دروازه بان تيم فوتبال پرسپوليس باوجود تمديد 
قرارداد ۳ ساله به فکر جدايی از جمع سرخ پوشان 
جالب ترين  و  عجيب ترين  از  يکی  شايد  است. 
گوش  به  دوم  نيم فصل  اوايل  در  که  اخباری 
اهالی فوتبال و هواداران پرسپوليس رسيد، تمديد 

قرارداد دروازه بان اين تيم تا سال ۱4۰۰ بود.
ماجرای تمديد قرارداد

ديگر هم  بيرانوند يک سال  که  شرايطی  در 
ابتدای فصل  در  و  قرارداد داشت  پرسپوليس  با 
قراردادی ۲ ساله امضا کرده بود، در جريان سفر 
که  الهالل  با  ديدار  برای  عمان  به  پرسپوليس 
باشگاه  اين  مسئوالن  شد،  برگزار  اسفندماه   ۳
بحث تمديد قرارداد با او را جدی مطرح کردند. 
البته اين موضوع از قبل هم مطرح شده بود اما 
قرارداد سفيدی در عمان به بيرانوند داده شد و 
اين دروازه بان نيز بدون مشورت با کسی تصميم 
گرفت ۳ سال ديگر قرارداد خود را تمديد کند و تا 
سال ۱4۰۰ در پرسپوليس ماندنی شد. دروازه بان 
ملی پوش پرسپوليس بعد از بازگشت از سفر به 
عمان وقتی با برخی از دوستان خود مشورت کرد 
و بحث پيشنهادات خارجی مطرح شد، از تمديد 
نداشت  راهی  ديگر  او  شد.  پشيمان  قراردادش 

حتی  اما  باشد  پايبند  قراردادش  به  اينکه  به جز 
برای جدايی قرار  در قراردادش هيچ بندی هم 

نداده است.
ترک ها به دنبال آقای دروازه بان

 4 تا  را  خود  قرارداد  بيرانوند  که  شرايطی  در 
سال ديگر با پرسپوليس تمديد کرده بود، اولين 
از  يکی  از  و  ترکيه  کشور  از  جدی  پيشنهاد 
تيم های برتر ليگ ترکيه به او رسيد. دروازه بان 
ملی پوش پرسپوليس بالفاصله بعد از رسيدن اين 
پيشنهاد برای رفتن به يک ليگ خارجی انگيزه 
زيادی پيدا کرد و با مسئوالن باشگاه وارد مذاکره 

شد.
گزينه های اسپانيايی روی ميز

بسيار جدی  ترکيه ای  کشور  پيشنهاد  بااينکه 
تهران  به  نيز  باشگاه  اين  نماينده  و  مطرح شده 
نيز  الليگايی  پيشنهاد   ۲ بحث  است،  آمده 
دپورتيو  و  لگانس  باشگاه های  است.  مطرح 
الکرونيا تيم هايی هستند که به وسيله واسطه ها 
صحبت هايی را با دروازه بان پرسپوليس داشتند 
تا او سودای لژيونر شدن در سر داشته باشد. بايد 
ديد در پايان فصل چقدر اين پيشنهادات رنگ 

واقعيت به خود می گيرد.

شرايط باشگاه 
در گام اول وقتی بيرانوند با مسئوالن باشگاه 
پرسپوليس بر سر ميز مذاکره نشست، با مخالفت 
سپس  شد.  مواجه  جدايی  برای  آن ها  جدی 
و  طاهری  با  دروازه بان  اين  جلسه  چند  از  بعد 
ترکاشوند، آن ها به دليل داشتن قرارداد 4 ساله 
برای  را  هنگفتی  مبلغ  طلب  وی  از  بيرانوند  با 
تا  صدور رضايت نامه کردند. مبالغی چون 6۰۰ 
۷۰۰ هزار يورو مطرح شده که در صورت موافقت 
البته  برسد.  پرسپوليس  باشگاه  به  بايد  بيرانوند 
در مذاکرات صورت گرفته دروازه بان ملی پوش 

حاضرشده تا ۳۰۰ هزار يورو پرداخت کند.

و  آبادان  نفت  پااليش  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  بندرامام،  پتروشيمی  تيم های 
خود  حريفان  بر  بسکتبال  برتر  ليگ  پلی آف  نخست  بازی  در  اراک  شهرداری 

غلبه کردند.
به گزارش مستقل و به نقل از تسنيم، هشت تيم برتر مرحله گروهی ليگ برتر 
بسکتبال از امروز ديدارهای خود را برای راهيابی نيمه نهايی ليگ آغاز کردند. در 
بازی نخست که در سالن انديشه بندر امام برگزار شد، تيم پتروشيمی با درخشش 
حامد حدادی بر ميهمان خود نيروی زمينی تهران غلبه کرد. حدادی در اين بازی  
۳۲ امتياز، ۱۵ ريباند و ۵ پاس گل داشت.در ديگر بازی امروز تيم دانشگاه آزاد با 
۳۳ امتياز و 6 ريباند دومينيک جونز، ميهمان خود شهرداری تبريز را شکست داد. 
ِهروويه پوليکو، بازيکن اهل کرواسی تيم شهرداری تبريز ۳۸ امتياز برای تيمش 
کسب کرد. در بازی ديگری که آبادان برگزار شد، تيم نفت اين شهر با اختالف 
6 امتياز بر شهرداری کاشان غلبه کرد. رايان ريچاردز، بازيکن انگليسی نفت ۱۸ 
امتياز و ۸ ريباند برای اين تيم به نام خود ثبت کرد.در آخرين بازی نيز، شهرداری 
اراک با ۲6 امتياز و ۱۰ ريباند اصغر کاردوست موفق به شکست شيميدر شد. 
شهرداری اراک در اين فصل نشان داده است که می تواند يکی از تيم های مدعی 

ليگ بسکتبال باشد.
نتايج ديدارهای بازی نخست مرحله پلی آف به شرح زير است:

پتروشيمی بندرامام ۸6 – نيروی زمينی ۷۰ )يک بر صفر به سود پتروشيمی(
دانشگاه آزاد اسالمی 9۰ – شهرداری تبريز ۷4 )يک بر صفر به سود دانشگاه 

آزاد(
پااليش نفت آبادان 66 – شهرداری کاشان 6۰ )يک بر صفر به سود نفت(

شهرداری اراک ۷9 – شيمدر تهران 69 )يک بر صفر به سود اراک(

دورهمی با قهرمان اتومیبلرانی 

مصطفی موسوی

در بازی نخست پلی آف لیگ برتر بسکتبال اتفاق افتاد:

شکست تمام میهمان ها

برنامه پنج شنبه شب گذشته دورهمی به گفتگو با قهرمان 
اتومبيلرانی کشورمان کوروش محمدخانی اختصاص داشت. 
قوانين  رعايت  لزوم  بر  صحبت هايش  در  قهرمان  اين 

راهنمايی و رانندگی در هر شرايطی تاکيد کرد.


