
تا به حال فکر کرده اید که گران ترین غذایی که 
می توان در این کره خاکی خورد چیست...

گران ترین غذاهای دنیا مخصوص آدم پولدار ها, 
اگر احیانًا سری به یکی ازرستورانهای بین المللی در 
بزنید،  جهان  ثروثمند  کشورهای  یا  خودمان  کشور 
حتمًا گرانترین غذای رستوران یا اینکه مواد تشکیل 
عنوان  به  که   مواردی  است  از  یکی  آن  دهنده 
شما  و  است  آمده  جهان  خوراکی  مواد  گرانترین 
می توانید با افتخار بگویید  که حداقل چهار مورد از 
8 مورد غذای گران جهان در ایران پرورش می یابد 

و تولید می شود.
تا به حال فکر کرده اید که گران ترین غذایی که 
می توان در این کره خاکی خورد چیست؟ این غذا 
تنها در رستوران های بسیار شیک که توانایی خرید 

یک  تنها  کردن  درست  برای  را  اولیه  محصوالت 
از  خاصی  نوع  یک  شود.   سرو  می  دارند  را  پرس 
یاد  از ماهی خاویار  نادری  تنها در گونه  خاویار که 
زیبا  البته  و  مقداری طعم دهنده  به همراه  می شود 
ترین  گران  عیار   24 های طالی  توسط  دانه  شده 
سفارش  زمین  کره  روی  می توان  که  است  غذایی 

دارد و خورد. 
به  عنوان  و  با همین سبک  غذایی  تر هم  قبل   
عنوان گران ترین غذای جهان معرفی شد که البته 
 24 نه  بود  شده  استفاده  عیار   18 از طالی  آن  در 

عیار!!!
نان  کوچک  قطعه های  روی  معمواًل  خاویار 
صورت  خام  به  دهنده  طعم  به  نیاز  بدون  و  تست 
سرو می شود. اگر تابه حال خاویار نخورده یا شانس 

طعم  که  بگویم  شما  به  باید  ندارید  آن را  امتحان 
خاویار نمکی و ماهی مانند است که با خوردن هر 
ضمنًا  می شود.  تشدید  مزه  این  خاویار،  تخم  دانه 

یادتان باشد که خاویار با چیزی که از شکم ماهی 
سفید به عنوان اشپل ماهی مصرف می کنیم، کاماًل 

تفاوت دارد.
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با آغاز فصل انتخابات بهاری، اردیبهشت امسال 
خرداد  که  انگار  است،  گرفته  خرداد  رنگ  و  طعم 
پرخاطره زودتر از راه رسیده تا تنور انتخابات را گرم تر 
عمومی،  مقامات  شدن  برگزیده  و  انتخاب  نماید. 
دولتمردان، نمایندگان مـجلس و اعضای شوراهای 
مردم ساالری  ضروری  لوازم  از  مردم  توسط  محلی 
مـدعی  که  یافت  را  کشوری  نمی توان  است. 
دموکراسی باشد ولی انـتخابات و همه پرسی در آن 
وجود نداشته باشد. تسخیر دولت برای تحقق آزادی، 
دموکراسی، پیشرفت و عدالت، راهبرد تعیین کننده ی 
ما  جامعه ی  در  اخیر  صدساله ی  سیاسی  جریانات 
تقابل  نه  و  تعاملی  رابطه ی  درصورتی که  بوده است 
سیاسی«  جریانات  و  »روشنفکران  »مردم«،  میان 
پیشرفت  به سوی  حرکت  می توانست  »دولت«  و 
عده ای  متأسفانه  ولی  بخشد.  سرعت  را  توسعه  و 
انتخابات را به محل نزاع بر سر قدرت تبدیل نموده اند.

طریق  از  سیاسی  رقابت های  که  جامعه ای  در 
تقابالت عاطفی و کینه توزانه نمود پیدا می کنند، قدرت 
سیاسی حاکم نیز جز از خالل تنازعات خشونت آمیز 
به چنگ نخواهد آمد. چنین دولت هایی جز با روش 
نمی شوند؛  حفظ  سامانمند  خشونت  اعمال  و  قهر 
به عبارت دیگر وقتی نزاع میان دو طیف با ایده های 
مختلف یکی دموکراسی خواه و دیگری تمامیت خواه، 
شکل خشن و قهرآمیز پیدا می کند، گروه اول اگر 
بخواهند به اصول خود وفادار بمانند، ناچار به پذیرش 
شکست خواهند بود و اگر به سبک گروه مقابل عمل 
نمود  اقتدارگرا  جریان  یک  به شکل  نمایند الجرم 
خواهند یافت؛ به عبارت دیگر برخالف تصور بسیاری، 
هم جنسی ذاتی میان هدف، وسیله و روش را نمی توان 
نادیده گرفت. در چارچوب کارکرد مؤثر باید میان راه 
و روش و هدف سنخیت وجود داشته باشد. از اتکا 
صرف به حسن نیت و قصد خیر دموکراسی خواهان 
یا عدالت طلبان کاری ساخته نیست. هرکس درنهایت 
همان می شود که انتخاب و عمل می کند.دراین بین 
شاید مهم ترین عامل برای ممانعت از تقابل ارزش ها 
و نیل به تمامیت خواهی حفظ اصول اخالقی و رعایت 
انصاف باشد. البته این مهم نباید تبدیل به مانعی برای 
نقد و کندوکاو در شایستگی ها یا عدم لیاقت جناح 

مقابل برای تصرف دولت شود.

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

 )1۹8۰ آوریل   24 با  )برابر   1۳۵۹ اردیبهشت   ۵ در 
هواپیماها و بالگردهای آمریکایی برای آزادی ۵۳ گروگان 
در تهران وارد فضای پروازی ایران شدند. در هنگام اجرای 
عملیات با ورود به حریم هوایی ایران یکی از بالگردها در 
به  و  شده  فنی  نقص  دچار  کرمان  راور  کیلومتری   12۰
اجبار فرود می آید و سرنشینان آن به بالگردی دیگر منتقل 
می شوند و همان بالگرد نیز دچار نقص فنی شده و به ناچار 
به ناو هواپیما بر بازمی گردد. ۶ هواپیما و ۶ بالگرد دیگر 
تاریکی شب در منطقه ای  به طبس رسانده و در  را  خود 
دور افتاده بدون متوجه شدن نیروهای نظامی ایرانی فرود 
می آیند. در حین سوختگیری یکی دیگر از بالگردها دچار 
نقص فنی شده و در مجموع در حالی که هنوز عملیات آغاز 
نشده، ۳ فروند بالگرد از دست رفته بود. پس از تماس با 
مرکز عملیات، کارتر دستور بازگشت نیروها را می دهد؛ ولی 
هنگام برخاستن هواپیماها و بالگردها توفان شن آغاز شده 
و یک هواپیمای سی1۳۰ و یک بالگرد سی اچ-۵۳ به هم 
نفر   8 حادثه  این  در  که  می گیرند  آتش  دو  هر  و  خورده 
از نیروهای آمریکایی در آتش سوخته و باقی مانده نیروها 
خود را به ناو نیمیتز می رسانند و بدین ترتیب عملیات بطور 
کامل شکست می خورد.عملیات طبس که نام عملیاتی آن 
در ارتش آمریکا عملیات پنجه عقاب بود، عملیاتی نظامی 
توسط نیروی دلتا برای آزادسازی آمریکایی های گروگان 
گرفته شده توسط دانشجویان پیرو خط امام در تهران بود. 
این عملیات نخستین تجربه عملیاتی نیروی دلتا بود. در 
فشار  اعمال  در  آمریکا  متحده  ایاالت  دولت  ناکامی  پی 
آمریکایی  گروگان های  آزادی  برای  اقتصادی  و  سیاسی 
در تهران که در ماجرای تصرف سفارت آمریکا بازداشت 
شده بودند، جیمی کارتر رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
برژینسکی  را صادر کرد.  آزادسازی  انجام عملیات  دستور 
می گوید:روز اول آوریل )22 فروردین( جیمی کارتر از من 
ملی  امنیت  شورای  اضطراری  جلسهٔ  تشکیل  خواستار 
است.  رسیده  فرا  اقدام  زمان  وی  نظر  به  که  وگفت  شد 
کارتر جلسه یاد شده را با این سخنان آغاز کرد: به نظرم 
امکان خالصی گروگان ها بسیار بعید به نظر می رسد و ما 
بایستی حاکمیت خود را اعمال کنیم و حاال وقت آن است 
که عمل مناسب انجام پذیرد و جدول زمانی آن هم تهیه 
شود؛ و ادامه داد: »ما باید برای آزادی گروگان ها وارد عمل 
شویم و عملیات در اولین فرصت ممکن باید آغاز شود.« 
رئیس ستاد مشترک ارتش ژنرال جونز، تاریخ 4 اردیبهشت 
را مناسب ترین زمان شروع عملیات اعالم کرد. این عملیات 
نهایتاً با شکست مواجه شد و 8 تن از نظامیان آمریکایی در 

این واقعه کشته شدند.

از گشتن  افسرده  چند روز پیش که خسته و 
دوره ی  کتاب های  شدم  خسته  شغل  دنبال  به 
ارشد و دکترایم را به پارکی بردم تا بلکه بتوانم 
چمباتمه  بساطم  کنار  پارک  در  بفروشمشان. 
تکه  که  دیدم  مورچه ای  ناگهان  که  بودم  زده 
می کشید  را  خودش  هیکل  برابر  چندین  نانی 
یاد داستان تیمور گورکانی افتادم که از دشمن 
پناه  ای  ویرانه  به  ناامید  و  بود  خورده  شکست 
دانه ای  که  می بیند  را  مورچه ای  آنجا  برده بود 
هفت  و  شصت  برداشته  هیکلش  از  بزرگ تر 
مرتبه بر زمین می افتد، اما دانه را رها نکرده و 
با دیدن  بر سر دیوار می رساند.  را  سرانجام آن 
این استقامت و پایداری، تیمور متحول می شود 
و با خود می گوید: »ای تیمور! تو از این مورچه 
کمتر نیستی، برخیز و بکوش و در پی کار خود 
باش!« پس از آن تیمور به چنان تاج و تختی 
می رسد که در تاریخ نوشته اند. با دیدن مورچه 
انتخابات  دائمی  کاندیداهای  از  تن  چند  یاد  به 
ریاست جمهوری افتادم که در هر دوره شرکت 
می کنند تا بلکه فرجی شود و راه تیمور لنگ را 
بروند! آن ها تازه پیش خودشان می گویند تیمور 
ببین  کرد!  جهان گشایی  همه  این  و  بود  لنگ 
خواهیم  چه  بنشینیم  سلطنت  تخت  بر  ما  اگر 
کرد!! من هم در همین اندیشه بودم که تصمیم 
پشتکارجناب  به  نظر  و  مورچه  دیدن  با  گرفتم 
لذا سرخوش  متنبه گردم!  دائم الکاندیدا حسابی 
بودم  نموده  دریافت  واقعه  این  از  که  پندی  از 
قصد کردم عکسی برای ثبت در تاریخ  بگیرم تا 
آیندگان نقل کنند و در شبکه های اجتماعیشان 
به اشتراک بگذارند. اما جناب مورچه تا گوشی را 
دید تکه نان را رها کرد و جلوی دوربین ژست 
یه عکس  تیپم؟  داداش خوش  گفت:  و  گرفت 
اینستاگرامم می خوام.  استوری  بگیر واسه  توپ 
بدین ترتیب گند زد به پیام پست پندآموز بنده. 
متمادی  قرن های  طول  در  می گیریم  نتیجه 
ما  به  برسد  چه  اند  کرده  تغییر  هم  ها  مورچه 

آدم ها...

پیروزی  برای  فرصت  بهترین  از  ذوب آهن 
از  استفاده  با  العین  تا  نکرد  استفاده  صعود  و 
داشته  را  استفاده  بهترین  معدود،  موقعیت های 
به  خود  عبدالرحمان های  درخشش  با  و  باشد 
پیروزی مهمی برسد. نتیجه ی این بازی با سه 

بر صفر با برتری اماراتی ها تمام شد.

نشریه آس نوشته است رئالی ها در انتهای فصل 
سراغ مربی جدیدی می روند، کسی که یواخیم 
این خبر عجیب  البته  آلمان است.  لوو سرمربی 
است و لوو درگیر بازی ها آلمان در انتخابی جام 
جهانی است. او که تا شهریور درگیر مسیر صعود 
است چرا باید یک سال قبل از جام جهانی تیمی 
را که برای این بازیها می سازد ترک کند. از سوی 
دیگر زیدان که با رئال توانسته مدعی اصلی لیگا، 
و لیگ قهرمانان باشد چرا باید با یک شکست 

برابر بارسا برکنار شود؟

پایاني  روزهاي  به  که  استقالل  شرایطي  در 
نیز دیروز  آبي پوشان  نزدیک مي شویم و  فصل 
ورزشگاه  در  امارات  االهلي  با  بازي حساس  یک 
آزادي داشتند، مدیریت این باشگاه تصمیم گرفت 
آنها را  بازیکنانش  با پرداخت ۳۰ درصد مطالبات 

سورپرایز کند.

در  مسکونی  خانه ای  پروژه  این 
در  دوبلکس،  مترمربع   8۰ مساحت 
آپارتمان  یک  چهارم  و  سوم  طبقات 
است. طراحان این پروژه زوجی بودند 
مشترک  زندگی  آغاز  قصد  به  که 
کردند.  بازسازی  را  بنا  این  خودشان 
پایین  طبقه  در  خصوصی  فضاهای 
مهمان  و  عمومی  فضاهای  و  )سوم( 

در طبقه فوقانی )چهارم( جای گرفته اند. 
اولین پاسخ به محدودیت فضا استفاده 
بود.  متغیر  و  انعطاف پذیر  فضاهای  از 
از جمله ی آنها طراحی پیشخوان قابل 
جابجایی در آشپزخانه بوده که می تواند 
متقابلش  فضای  و  آشپزخانه  مساحت 
به دلیل  از طرفی دیگر  تغییر دهد.  را 
کمبود فضا و نیاز به گشایش بیشتر تا 

حد ممکن قلمروها با تغییر در سطوح 
دربرگیرنده ی فضا تعریف شده اند و جز 
فضاها  سایر  بهداشتی  سرویس های 
بدون استفاده از در جدا شده اند. پلکان 
دسترسی به طبقه ی فوقانی به شکلی 
طراحی شده تا کمترین سطح ممکن 
مناسب  برخورداری  کند.  اشغال  را 
طاقچه های  از  استفاده  نور،  از  فضاها 

تا  شده  باعث  زیرپله  فضای  و  متعدد 
مشکل  کمتر  فضایی  محدودیت های 
ایجاد کند. از سوی دیگر زمان محدود 
برای ساخت پروژه موجب شد تا فاز اجرا 
با برنامه ی زمانی فشرده و سخت گیرانه 
مواجه باشد. این ساختمان را می توان 
نمونه های خوب طراحی در فضای  از 

محدود داخل کشور دانست.

با موالنای جان 

فروش  پارس جنوبی جم شایعه  تیم  مدیرعامل 
امتیاز این تیم را تکذیب کرد. روز گذشته تیم پارس 
پایان  به  مانده  هفته  یک  فاصله  در  جم  جنوبی 
در  حضور  جواز  توانست  آزادگان  لیگ  رقابت های 
لیگ برتر را کسب کرد. ساعاتی پس از وقوع این 
به خاطر  باشگاه  این  اتفاق شایعه شد که مدیران 
و  دارند  را  تیم  امتیاز  مالی قصد فروش  مشکالت 
ماشین سازی با خرید امتیاز این تیم لیگ برتری 
می ماند. امروز اما رضاییان مدیرعامل پارس جنوبی 
تیم  امتیاز  فروش  برای  ای  برنامه  کرد  تاکید  جم 
ندارند و با قدرت در لیگ برتر شرکت خواهند کرد.

باشگاه اینتر پس از نتایج ضعیف اخیر، قصد تغییر 
سرمربی برای فصل آینده را دارد و به همین دلیل به 
مهلت  اتلتیکومادرید  موفق  سرمربی  سیمئونه،  دیگو 
2۰ روزه برای جواب دادن به درخواستش داده است. 
و  فضا  تغییر  به  بی میل  چندان  آرژانتینی  سرمربی 
حضور روی نیمکت تیم سابقش نیست اما سران تیم 

مادریدی با جدایی او موافق نیستند.

آرش وکیلی

داستان پند نیاموز

خبر عجیب درباره زیزو

آبی ها پولدار می شوند!

امتیاز پارس جنوبی جم فروخته نمی شود

مذاکره  اینتر با سیمئونه

گرانترین غذای دنیا  را می شناسید؟

دریچه

کاوو گومز 

یک خانه  متفاوت برای زوج طراح

آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های   D گروه  شرایط 
توانایی  تیم  سه  و  شده  مبهم  و  بینی  پیش  غیرقابل 

صعود به مرحله بعد رقابت ها را خواهند داشت. 
دهد  را شکست  الهالل  نتوانست  اگرچه  پرسپولیس 

اما با پیروزی الوحده برابر الریان شانس های خود برای 
صعود را همچنان زنده می یابد. قرمزپوشان کمتر از دو 
هفته دیگر باید در آخرین دیدار در مرحله گروهی برابر 
تیم  دو  برای  که  دیداری  کنند،  صف آرایی  به  الوحده 

برانکو  حکم مرگ و زندگی خواهد داشت و شاگردان 
هرگز نباید آن را ساده انگارانه و دستکم بگیرند.

اتفاقا  که  الریان  برابر  الوحده  العاده  فوق  پیروزی  با 
قاطع ترین نتیجه دور گروهی منطقه غرب آسیا تا به 
امروز بوده این تیم نیز شانس های خود برای صعود را 
زنده کرده و برای کسب پیروزی و جبران شکست دیدار 

رفت پای به آزادی خواهد گذاشت. 
مرحله  به  بتوانند  آنکه  برای  تیمش  و  آگیره  خاویر 
تهران  در  را  پرسپولیس  باید  کنند  رقابت ها صعود  بعد 
شکست داده و از آن طرف منتظر پیروزی الهالل در 
خانه الریان باشند. هم چنین تیم پرسپولیس با احتمال 
بیشتری صعود خود به مرحله بعدی را انتظار می کشد 
و در این راستا آنها باید الوحده را در خانه شکست داده 
گروه  این  دیدار  دیگر  در  الریان  توقف  انتظار  و چشم 
باشند. با تمام این تفاسیر وضعیت گروه D رقابت ها 
بسیار حساس و نفس گیر شده و سه تیم شانس صعود 
به مرحله بعد را خواهند داشت. ضمن آنکه الهالل نیز 
برای آنکه به عنوان تیم اول گروه به مرحله بعد صعود 
کند و برابر تیم دوم گروه B بازی کند مطمئنا با تمام 

قوا پای به میدان خواهد گذاشت. 
شاگردان برانکو برای آنکه بتوانند فصل خوبشان را 
تکمیل کنند نیاز به پیروزی برابر الوحده و نیم نگاهی 
آنها  این رو  از  باشند و  نیز به دیدار دیگر گروه داشته 
باید با تمرکز بسیار باال و مسئولیت پذیری فراوان به 
هیچگونه  جای  دیگر  الوحده  برابر  دیدار  بروند.  میدان 
فرصت  ها  لغزش  کوچکترین  و  بود  نخواهد  اشتباهی 
کوچک  بدون  باید  پرسپولیس  داشت.  نخواهد  جبرانی 
شمردن حریف و دستکم گرفتن آن خود را مهیای یکی 

از بزرگترین بازی های سالیان اخیر خود کند.
ساز  سرنوشت  دیدار  درباره  الوحده  سرمربی  آگیره 
تیمش با پرسپولبس گفت: پیش از فکر کردن به شانس  
صعود در این بازی رودررو باید به پیروزی برسیم. پس 
از آن صعود ما در چنته حساب وکتاب ها قرار می گیرد. 
در بازی های قبلی سه شانس مسلم را برای صعود از 
از فرصت  با این حال ما  دست دادیم و برنده نشدیم. 
صعود در بازی با پرسپولیس استفاده خواهیم کرد. هدف 
ما شکست پرسپولیس در بازی پیچیده تهران و انتظار 

نتیجه بازی الریان قطر و الهالل عربستان است.

هفته  آخر، جدال مرگبار برای صعود

سقوط یک ستاره...

نقد صریح با رعایت 
اخالق

شکست پنجه  عقاب

تیم های  به  کنایه  ضمن  صحبت هایی  طی  کونته  آنتونیو 
شهر منچستر در مورد قهرمانی احتمالی تیمش گفته است.

لیگ  در  ساوتهمپتون  مقابل  چلسی  دیدار  آستانه ی  در 
برتر انگلیس، آنتونیو کونته ضمن صحبت در مورد قهرمانی 
منچستر  شهر  تیم های  به  نیز  کنایه ای  تیمش،  احتمالی 
من  دستاورد  مهم ترین  این  قطعا  بله  گفت:  وی  است.  زده 
لیگ  قهرمانی  باشگاه،  و  بازیکنان  مربی،  برای  بود.  خواهد 
برتر انگلیس فوق العاده خواهد بود. قهرمانی این لیگ امروزه 
به خودمان  کارمان  بابت  باید  ما  و  است  خیلی سخت شده 
و قصد  است  بوده  ما  برای  این فصلی خوب  باشیم.  مفتخر 

داریم با قهرمانی آن را به فصلی عالی تبدیل کنیم.
گفت:  نیز  منچستری  تیم های  نتایج ضعیف  مورد  در  وی 
به نظرم این فصل نشان داد همیشه تیمی که بیشتر هزینه 
می کند موفق نیست. این تنها فصلی نبوده است که تیم های 
برای  این  داشته اند.  زیادی  هزینه ی  بازار  در  منچستری 
کنند  تقویت  را  تیمشان  بخواهند  اینکه  است.  طبیعی  آن ها 
حق آنهاست و اگر فکر می کنند از این طریق قهرمان لیگ 
خواهند شد، مشکلی نیست. آن ها همیشه هزینه های زیادی 
انجام داده اند. اگر شما پول دارید و می خواهید خرج کنید باید 
روی بازیکنانی با شخصیت خوب و متناسب با باشگاه باشد. 
برای ما این فصل شروعی برای ساختن پایه های آینده است 

تا تیمی قدرتمند داشته باشیم.

همیشه پولدارها 
بهترین قهرمان نمی شوند! منچستر  شهر  دربی  می رسد  نظر  به 

از  رونی  باشکوه  خداحافظی  برای  فرصت 
شیاطین سرخ باشد.

بازی  دومین  تنها  برنلی  مقابل  یکشنبه  بازی 
رونی از دسامبِر 2۰1۶ در ترکیِب اصلی منچستر 
یونایتد در لیگ برتر بود.. مصدومیت هاِی رونی 
در این دوران نقش خودشان در حذف شدن او 
از برنامه هاِی اصلی مورینیو را بازی کرده اند، اما 
گاهی به نظر می رسید اعالم اینکه رونی مصدوم 
است و به این دلیل نمی تواند حتی روی نیمکت 
بنشیند، راه ساده تری برای توجیه بازی نکردن 

او باشد.
 پایان یک عصر

با این شرایط  دوراِن پر افتخاِر رونی در یونایتد 

تا یک ماه دیگر به پایان می رسد رونی ۳1 ساله 
است و تا 2۰1۹ با باشگاه قرارداد دارد. اما حقوق 
او خیلی بیش تر از یک بازیکن ذخیره است. در 
تابستان  کند.  بازی  دارد  دوست  رونی  ضمن 
دیگری  تیم  هیچ  براِی  داد  اطمبنان  او  گذشته 
در انگلیس بازی نخواهد کرداما رونی این قول 
را وقتی داد که در تعیین آینده اش نقش اصلی را 

داشت،؛شرایطی که حاال تغییر کرده است.
اوضاع بد

بازِی   ۳2 از  تا   1۰ در  فقط  فصل  این  رونی 
گرفته،  قرار  اصلی  ترکیب  در  لیگ  در  یونایتد 
اول  هفته    ۵ همان  به  مربوط  حضورش   ۵ که 

می شود. 
بازیکِن  یک  اما  دوران  این  تمام  در  رونی 

نفوذ  و  تاثیر  همچنان  او  مانده.  باقی  حرفه ای 
راحتی  به  دارد و می توانست  زیادی در رختکن 
از  خارج  و  داخل  مربی اش  علیه  منفی  جوی 
وین  بسازد،  رسانه ای  بعد  در  و  باشگاه  محیط 
خیلی  دیگر  هم  را  تمریناتش  می توانست  حتی 
و  داشت  نگه  آماده  را  خودش  اما  نگیرد  جدی 
پیدا کرد،  نیاز  او  به  درست وقتی تیمش دوباره 
همان کار همیشگی را کرد، پس با این اوصاف 
شاید بهتر باشد به این بازی خاتمه داده و هر چه 

زودتر از شیاطین سرخ جدا شود. 
برای  بهترین فرصت  شاید در دربی منچستر 
او ایجاد شود؛ مقابل همان تیمی که  درخشش 
برتر  لیگ  تاریخ  گل  زیباترین  پذیرای  روزی 

توسط این اعجوبه شد.

در   )FIVB( والیبال  جهانی  فدراسیون 
حضور  جهانی  لیگ  در  عمده  تغییرات  راستای 
آینده  را در هفت سال  ایران  ازجمله  12 کشور 

سطح یک لیگ جهانی تضمین کرد.
به عنوان   1۹۹۰ سال  در  والیبال  جهانی  لیگ 
رشته  این  در  بازاریابی  برنامه  یک  از  بخشی 
از  متمایزی  نشان  تا  شد  راه اندازی  ورزشی 
قرن  اواخر  در  جهانی  فدراسیون  فعالیت های 

بیستم باشد.
برگزاری  برای  والیبال  جهانی  فدراسیون 
بیست و نهمین دوره این رقابت ها )سال 2۰18( 
برگزاری  تغییرات عمده ای لحاظ کرده است که 
سطح یک این رقابت ها با حضور 1۶ تیم در دو 

گروه مردان و زنان ازجمله این تغییرات است.

از  کشور   12 جدید  دستورالعمل  اساس  بر 
آینده  سال  هفت  در  حضورشان  تعداد،  این 
تضمین شده است و چهار کشور دیگر که برای 
بر  تغییر  احتمال  شدند،  انتخاب   2۰18 سال 

اساس عملکرد در هرسال خواهند داشت.
در رقابت های لیگ جهانی جدید والیبال و در 
گروه مردان تیم های برزیل، ایران، چین، ایتالیا، 
لهستان، صربستان، آمریکا، فرانسه، ژاپن، آلمان، 
رقابت ها  این  در  حضورشان  آرژانتین  و  روسیه 
برای هفت سال آینده از سوی فدراسیون جهانی 
جنوبی،  کره  استرالیا،  تیم  و  است  تضمین شده 
کانادا و بلغارستان در رقابت های 2۰18 شرکت 
می کنند و در گروه چهار تیم متغیر این رقابت ها 

هستند.

از سال  زنان که  همچنین در مسابقات گروه 
2۰18 دیگر به نام پرند گریس برگزار نمی شود 
جهانی  »لیگ  نام  با  مردان  مسابقات  همانند  و 
تیم های  شد،  خواهد  پیگیری  والیبال«  جدید 
کره  صربستان،  چین،  آمریکا،  ایتالیا،  برزیل، 
جنوبی، هلند، تایلند، آلمان، ترکیه، ژاپن و روسیه 
تیم  و  دارند  حضور  برای  هفت ساله  تضمین 
در  لهستان  و  بلژیک  آرژانتین، جمهوری چک، 
برنامه ریزی  می گیرند.امکان  قرار  متغیرها  گروه 
بلندمدت کشورها برای بازاریابی و جذب حامیان 
والیبال  جهانی  فدراسیون  دالیل  از  یکی  مالی 
تغییرات عمده دیگری  این تصمیم است.  برای 
در  که  است  ایجادشده  رقابت ها  این  در  نیز 

گزارش های بعدی به آنان پرداخته خواهد شد.

قوانین لیگ جهانی والیبال به نفع ایران تغییر کرد

تا هفت سال در لیگ جهانی می مانیم...

بخت بد ذوب آهن


