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در آستان دوست

به دعوت همکسی راکس نمیگوید بیا اینجا
صدای نان شکستنگشت بانگ آسیا اینجا
اگربااین نگوبیهاست خوان جود سرپوشش
ز وضع تاج برکشکول میگریدگدا اینجا
بیدل دهلوی

ِ
حقیقت دروغ

گذر و نظر

اهمیت انتخاب شورای
شهری کاردان
آرش وکیلی

بر اساس قانون اساسی ایران نظارت بر حسن
اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها،
موسسات ،شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری
و حفظ سرمايه ،دارايي ها ،اموال عمومی و
اختصاصی شهرداری ،و همچنين نظارت بر
حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس
رسمی و اعالم موارد نقض و تخلف به شهردار
و پيگيريهای الزم بر اساس مقررات قانونی
برعهده شورای شهر گذارده است .از سوی دیگر
شوراي اسالمي شهر موظف است بالفاصله پس
از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد
شرايط اقدام نمايد.
بعد از سال های سیاهی که بر شهر تهران
گذشت و عملکرد قابل نقد شهردار فعلی و کم
کاری شورای شهری که هرگز نتوانست بستری
مناسب برای به چالش کشاندن شهردار و حیطه
عملکردش ایجاد نماید این روزها اهمیت انتخاب
شورایی کاردان و شایسته بیش از پیش بر همگان
عیان شده است .امالک نجومی در مناظرات
انتخاباتی بارها مطرح شد و آقای شهرداری که
این روزها بیش از هر وقت دیگری پایان دوره
استیالی خود بر ملک تهران را نزدیک می بیند
به کل منکر آنچه اسنادش منتشر شده است
شد و مدعی شد تمام این امالک را به رفتگران
عزیز و محترم شهرداری بخشیده است .اما این
سوال مطرح میشود که در همه ی این مدت
نقش نظارتی شورای شهر چه بوده است و اینان
برای رسیدن حق به حق دار چه کرده اند .یا شاید
بهتر باشد بگوییم که اینان برای گرفتن این
حق خودخوانده از عزیزکرده های شهرداری چه
کردهاند؟
باز موعد انتخابات رسیده است و دوباره فرصتی
مجدد برای مردم ایجاد شده است تا این بار با
انتخابی آگاهانه افرادی صادق و حق طلب را
برای مسئولیتی سترگ انتخاب کنند که به واقع
بر زندگی شهری آن ها تاثیر می گذارد .تهران
شهری است که بیش از دوازده سال نیازهای
فرهنگی و اجتماعی ساکنین آن نادیده گرفته
شده است و پایتختی دودآلود و پر معضل میراث
شهرداری نابلد و شورایی منفعل برای مردم
شهرمان است بیایید با انتخابی درست آینده ای
روشن تر را رقم بزنیم.
برگی ازتاریخ

یک روز و هزار ماجرا

1665م:پانزدهم مه  1665يك هيات فرانسوي
مركب از پنج نفر كه از سوي لويي چهاردهم پادشاه
وقت فرانسه جهت عقد يك قرارداد مودت با شاه
عباس دوم به اصفهان فرستاده شده بود وارد اين
شهر شد كه پايتخت ايران بود .اين هيات در آن
زمان موفق به امضاي قرارداد مورد نظر نشد ،سال
بعد شاه عباس دوم در  35سالگي درگذشت و چنين
قراردادي ميان ايران و فرانسه در زمان شاه سلطان
حسين بسته شد1296 .ش 25:ارديبهشت سال
1296خورشيدي ( 89سال پيش در روزي چون
امروز) در ميدان تاريخي بهارستان بر ضد وثوق
الدوله رئيس الوزراء وقت تظاهرات وسيعي انجام
شد كه به زد و خورد تظاهركنندگان و ماموران
مسلح دولت انجاميد .اين ،خشونت بارترين
تظاهرات چهل روزه بر ضد وثوق الوله بود.
1327ش:در اين روز در ارديبهشت سال 1327
در (ماه مه سال  )1948احمد دهقان نماينده وقت
مجلس و ناشر مجله تهران مصور برضد قوام
السلطنه به دادستان تهران اعالم جرم كرد و با ارائه
اسناد و مدارك ،او را متهم به ارتكاب خيانت نسبت
به وطن كرد .احمد دهقان در اعالم جرم خود كه
يك سند در تاريخ ايران است مدعي شده بود كه
قوام السلطنه عامل يك دولت بيگانه (لندن) است و
به اشاره اين دولت مي آيد و مي رود و برنامه هايي
را كه به او ديكته مي شود به اجرا درمي آورد و ....
1359ش:دولت جمهوري اسالمي ايران در
اين روز در سال « 1359مارتين بندل» نماينده
خبرگزاري آلمان در تهران را متهم به تحريف
خبر و ارسال گزارشهاي غرض آلود از اوضاع ايران
كرد و دستور اخراج داد1252 .م:در چنين روزي در
ماه مه سال  1252ميالدي پاپ وقت ،اينوسنت
چهارم با امضاء يك فرمان ،مجوز شكنجه كردن
كساني را كه منكر وجود خدا بودند صادر كرد .اين
فرمان سبب رواج شكنجه در دنياي كاتوليك شد،
به گونهاي كه هركس را كه مي خواستند شكنجه
كنند ،انگ خدا نشناسي مي زدند .اينوسنت چهارم
كه يك روحاني ايتاليايي بود از سال  1243تا 1254
مقام پاپي را به دست داشت و رئيس كل كليساهاي
كاتوليك جهان بود.

سید مسعود رضوی

یاد خطیب و دانشمند فقید حسینعلی راشد و سخنرانیهای
شیرین و پرمایهاش به خیر؛ در یکی از خطابههایش در بارة
ریشة مصیبتها و معصیتهای بشر سخن میگفت و با
د ّقتی که فقط از علمای علم النفس و روانشناسی برمیآید ،به
ریشهیابی خطاها و گناهان و تباهکاری انسانها ،و چگونگی
پیدایش و افزایش آن در وجود بشر و علل عالقه بدان مطالب
عبرتآموز بیان میفرمود .او البته بر خالف حکمایی مانند
معری و تامسهابز که ذات بشر را شریر و مستعد
ابوالعالی ّ
بزه و تبهکاری میدانند ،معتقد است انسان فطرتی پاکیزه دارد
و بدی و شرارت امری تبعی و اکتسابی است .در نتیجة تربیت
غلط و اثرپذیری از نابسامانی و ناهنجاریهای اجتماعی در
وجود افراد پیدا میشود .سخنرانی راشد را البته نمیتوان

توضیح داد و نقل قول کرد؛ باید شنید و تحت تأثیر کیفیت
کالم و شیوة بیان و اوج و فرود لحن ،و درنگها و کیفیاتِ
کالمش از آن لذت برد .باری این خطابه هم در یک کالم
فقط «شنیدنی» است ،همین .اما چرا این مقدمه را ذکر کردم؟
به دلیل نتیجه و موضوع اصلی در سخنرانی مرحوم راشد
بود .او ریشة تمام مصائب و معاصی بشر را دروغ میداند و
معتقد است اگر دروغ نباشد هیچ شرارت و گناهی زمینة ظهور
نخواهد داشت و دروغ نخستین پلّه از بدبختیهای آدمیان و
گرفتاریهای بشر است .وقتی این سخنرانی ژرف و شنیدنی
را میشنیدم ،شاید برای نخستین بار به این نیایش باستانی
اندیشیدم که یکی از زعمای هخامنشی گفته بود« :ای یزدان
پاک! کشور و ملت ما را از خشکسالی و دروغ محافظت کن».
در صحنة سیاست و رقابتهای مملکت ما نیز تا زمانی که
دروغ و کذب آشکار و بیپرده ظهور نکرده بود ،همچون ید
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شبا که ما میخوابیم آقا پلیسه بیداره
افراد تازهکار و ناکارآمد و مشکوک به کارهای سترگ است.
یکی از نامزدهای محترم در ستایش آن دوران گفت :آن
دولت فخیمه به مستضعفین رسیدگی کردند و یک خصلت
دیگرشان این بود که به جوانان میدان دادند! عجبا که فقر و
درد و مشکالت چنین انکار میشود و هشت سال جوانی بر
باد رفتة یک نسل تمسخر شد .به قول ظریفی :طرف فکر
میکند سبد رآی آن ردصالحیت شده را شاید بتوان قاپید!
هیهات از این فکر و این راه….
ترکمانا نعل را وارونه زن
سم اسبت ُگم کنند
تا نشان ّ
به ابتدای سخن برگردم و قول آن استاد بزرگوار :هر
حقیقت آن هم دروغ
چیزی حقیقتی دارد به غیر از دروغ ،که
ِ
است،خانهای است بنیادش بر آب…
اطالعات
دریچه

جهانگیری بهترین دفاع وسط دنیا!
بازیکن سابق استقالل حمایت خود را از
دولت فعلی آشکار کرد .حنیف عمرانزاده،
بازیکن سابق استقالل ،با انتشار مطلبی
در اینستاگرام خود حمایتاش را از دکتر
روحانی ،رئیس جمهور ،اعالم کرد.
این بازیکن با انتشار عکسی از دکتر
روحانی و معاون اول ایشان ،اسحاق
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طنزیمات انتخاباتی

واحده ،نظام و اصناف و طبقات ملت در کنار هم به رفق و مدارا
میزیستند و به رغم کمبودها و مشکالت ،مملکت و مسئولین
را از یک خانواده تلقی میکردند .کسانی که حقوقشان با نعل
وارونة همین افراد و دوستان و همفکرانشان تضییع شده
و حاال سردمدار و مدعی شدهاند .مهمترینش وعدة یارانه و
کارانة چندصدهزارتومانی است .بریز و بپاشهای بی ح ّد در
گفتار و وعده بر روی کاغذ است .وعدة میلیونها شغل بدون
توجه به منابع و ذخایر و درآمدهای ملی است! میگویند کی
داده و کی گرفته؟ امروز را خوش است .باید از مردم رأی
بگیریم و برای این هدف هرچه و هرکه را بتوان باید خرد
کرد و از سر راه برداشت .دروغ که سیاست ماست .زشتگویی
هم مجاز است .نابود کردن منافع ملی هم ،خراب کردن ذهن
مردم هم ،بدبین کردن ملت به ارزشها و اصول و منافع ملی
هم ،ماجراجویی و دعوا و تنش و… هم؛ بدتر از همه ،ورود

جهانگیری ،نوشت« :این مناظرهها رو که
دیدم آقای جهانگیری ماشاال یه دفاع وسط
خوبی میشد اگه تو فوتبال بود با این قد و
هیکل ماشاال به کسی باج نمیده و با کسی
شوخی نداره .واسه این دولت دوستداشتنی
و خوب و زحمتکش ،بزرگترین نعمت
روحانی».
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پیشتر ،تعداد زیادی از ورزشکاران و
اصحاب ورزش حمایت خود را از دکتر
روحانی علنی کرده بودند.
این در حالی بود که چندی پیش کمپین
حامیان قالیباف با قرار دادن نام این مدافع
سابق استقالل از او به عنوان یکی از حامیان
شهردار تهران نام برده بود.
MUSR...

بازنشستگی مانع ریاست ،سقف قرارداد باعث زیرمیزی!

سرپرست سازمان لیگ والیبال گفت :با قانون سقف قرارداد،
امکان کنترل قراردادها نیست و چنین قانونی باعث رواج
زیرمیزی و رشوه میشود.
منوچهر پورحسن در گفتوگو با خبرنگار میزان ،در خصوص
صحبتهای محمود شیعی ،مدیرعامل باشگاه پیکان مبنی بر
این که این باشگاه با تیمی جوان در لیگ والیبال شرکت خواهد
کرد و دیگر خبری از جذب ستارههای گرانقیمت نخواهد بود،
اظهار داشت :من از تصمیم باشگاه پیکان برای تیمداری در
لیگ والیبال بیخبر هستم اما هر باشگاهی قبل از این که برای
فدراسیون والیبال ارزش قائل باشد باید برای خودش ارزش
قائل شود .من بعید میدانم پیکان تیمی برای فصل آینده لیگ
برتر والیبال ببندد که در شأن این باشگاه نباشد .شاید بازیکن
شاخصی جذب نکنند اما مطمئن هستم با تیمی قدرتمند در
لیگ والیبال حاضر خواهند شد.

وی ادامه داد :هر تصمیمی که باشگاه پیکان بگیرد ما را
نگران نخواهد کرد چون این باشگاه از باشگاههای ریشهدار
ماست و قطعا برای حضوری قدرتمند در لیگ برنامهریزی
خوبی خواهد داشت.
سرپرست سازمان لیگ والیبال در مورد انتقاد برخی
مربیان لیگ برتری از برگزاری مرحله پلیآف تصریح کرد:
ما هر تصمیمی که برای لیگ میگیریم بر اساس نظارت
باشگاههاست .در آیندهای نزدیک از این باشگاهها دعوت
خواهیم کرد تا نظرات آنها را جویا شویم .اگر آنها قبول کردند
پلیآف را حذف میکنیم یا در نحوه برگزاری آن تعییراتی انجام
خواهیم داد .آنچه مسلم است هر تصمیمی که باشگاهها بگیرند
ما اجرا خواهیم کرد .نظر خودم این است که در مرحله پلیآف
ابتدا تیمهای سوم تا هشتم به مصاف هم بروند و دو تیم برتر
آنها با دو تیم اول و دوم لیگ مسابقه دهند.

پورحسن در پاسخ به این سوال که برای تیمهای بدهکار
لیگ برتر چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد ،اظهار داشت :اگر
تیمهای لیگ برتری شاکی داشته باشند و نتوانند بدهیهای
خود را پرداخت کنند آنها را از لیگ حذف خواهیم کرد ،مگر
این که رضایت شاکیان را اخذ کنند چون دلیلی ندارد تیمهای
بدهکار در لیگ بازی کنند .امیدوارم اتفاقات فصل گذشته تکرار
نشود یا حداقل بتوانیم آنها را کمتر کنیم.
وی افزود :ما از تیمهای لیگ برتری دعوت خواهیم کرد
به فدراسیون بیایند تا ببینیم اصال شرایط حضور در لیگ را
دارند یا خیر .ضمن این که قصد داریم لیگ برتر والیبال را با
 8تیم برگزار کنیم .البته ما نمیخواهیم تیمی را حذف کنیم اما
نمیتوانیم با تیمهای بدهکار هم مماشات کنیم.
سرپرست سازمان لیگ والیبال گفت :بازیکنان سرباز مثل
سالهای قبل باید با نظر سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح

در تیمهای لیگ برتری بازی کنند در غیر این صورت باید به
تیمهای نظامی منتقل شوند.
پورحسن در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که قانون
سقف قرارداد برای فصل آینده لیگ برتر والیبال لحاظ خواهد
شد یا خیر ،تصریح کرد :ما قانون سقف قرارداد نخواهیم داشت
چون امکان کنترل قراردادها نیست و چنین قانونی باعث رواج
زیرمیزی و رشوه میشود.
وی در پایان ،در مورد این که با وجود بازنشگستگی در
فدراسیون والیبال مشغول به کار است ،خاطرنشان کرد :من
بازنشسته هستم و نمیتوانم به عنوان رئیس سازمان لیگ
فعالیت کنم و در حال حاضر به عنوان سرپرست حضور دارم،
هر چند اگر هم رئیس بودم تفاوتی در کار من ایجاد نمیشد.
منتظر هستم تکلیف بازنشستهها چه زمانی مشخص خواهد
شد.

دهمین مدال برای کاروان ایران

تیم دوم تیراندازی میکس  ١٠متر تفنگ
بادی به مدال نقره بازی های کشورهای
اسالمی دست یافت.
در فینال مسابقات تیراندازی میکس ١٠
متر تفنگ بادی ،تیم دوم ایران با ترکیب
نجمه خدمتی و پوریا نوروزیان مقابل تیم
بنگالدش قرار گرفت و با نتیجه  ۵بر یک

مغلوب شد تا صاحب مدال نقره شود.
این دهمین مدال کاروان ایران در
بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی
بود.
مجموع مدال های کاروان ایران در
چهارمین دوره بازی های کشورهای
اسالمی به این شرح است:

مدال طال:
نرجس امامقلی نژاد (تفنگ بادی ١٠
متر)  -نسرین دوستی (وزن  ٥٠کیلوگرم
کاراته)
مدال نقره:
الهه احمدی (تفنگ بادی  ١٠متر بانوان) -
رزیتا غفاری (وزن  -٦٢کیلوگرم کاراته) -

تیم میکس تیراندازی  10متر تفنگ بادی
مدال برنز:
امیر مهدی زاده (وزن  -٦٠کیلوگرم
کاراته)  -طراوت خاکسار (وزن -٥٥
کیلوگرم کاراته)  -علیرضا خجسته (وزن
 -٦٦کیلوگرم جودو)  -تیم شنا چهار در
صد متر  -تیم ملی ژیمناستیک.

برانکو در آرزوی قهرمانی مجدد پرسپولیس

«کریس رونالدو» در لباس عربی!

شبکه تلویزیونی مصر با نمایش عکسی عجیب از
کریستیانو رونالدو به استقبال ماه رمضان رفته است!
به گزارش ایسنا و به نقل از اکیپ ،در آستانه ماه
مبارک رمضان شبکه های تلویزیونی مصر از تصاویر
کریستیانو رونالدو برای تبلیغ استفاده میکنند تا با این
کار جالب و سرگرم کننده ،نوجوانان مصری را به روزه
گرفتن تشویق کنند .این شبکه تلویزیونی تصمیم گرفته
است از محبوبیت بهترین بازیکن فوتبال جهان برای
تبلیغاتش استفاده کند و بر این اساس چهره کریس
رونالدو را با شمایل و لباسهای محلی اعراب حوزه
خلیج فارس نشان داده است.
کریستیانو رونالدو محبوبترین ورزشکار جهان است
که اخیرا به  100میلیون دنبال کننده در اینستاگرام
رسیده و در سراسر جهان طرفدار دارد.

معاون وزیر ورزش ،نایب رییس
کنفدراسیون والیبال آسیا شد

محمد رضا داورزنی سرپرست فدراسیون والیبال ایران روز
گذشته جهت شرکت در اجالس هیئت رئیسه کنفدراسیون
والیبال آسیا عازم تایلند شد.
بررسی رویدادهای سال  ،۲۰۱۶برنامه ریزی برای برگزاری
مسابقات  ۲۰۱۷و تصمیم گیری در خصوص نحوه اداره
منطقه های مختلف قاره آسیا در راستای گسترش هر چه
بیشتر والیبال از جمله محورهای اصلی این نشست هیئت
رئیسه در بانکوک بود.
داورزنی نیز در گزارشی کلیه فعالیت ایران در سال گذشته
در رقابتهای بینالمللی و داخلی را به سمع و نظر اعضای
هیئت رئيسه رساند .بر این اساس محمدرضا داورزنی که
پیش از این عالوه بر عضویت در هیئت رئیسه ای وی
سی ،به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون جهانی درآمده بود
و مدتی پیش به صورت موقت به عنوان رئیس منطقه آسیای
مرکزی انتخاب گردید ،امروز یکشنبه در جلسه هئیت رئیسه
به صورت رسمی و دائمی به عنوان نایب رئیس قاره آسیا و
رئیس منطقه آسیای مرکزی انتخاب و معرفی شد.داورزنی
همچنین سال گذشته در اجالس هیئت رئیسه اف ای وی
بی ،به عضویت کمیته مالی فدراسیون جهانی والیبال در آمده
بود.

هیچ تیمی به غیر از سپاهان موفق نشده در لیگ برتر دو فصل متوالی عنوان قهرمانی
لیگ برتر را کسب کند اما هواداران پرسپولیس امیدوارند «پروفسور» این رویا را
برایشان محقق کند.
به گزارش تهران پرس ،تیم فوتبال فوتبال پرسپولیس در دو فصل اخیر نمایش
خیرهکنندهای داشته و عالوه بر کسب نتایج خوب ،بازیهای چشمنوازی را هم ارائه داده
است.برانکو ایوانکوویچ پس از حضور روی نیمکت پرسپولیس ،توانست تفکرات خود را
بر این تیم حاکم کند و تیمی هجومی بسازد که موقعیتهای گلزنی زیادی خلق میکند.
هر چند سرخپوشان پایتخت درلیگ برتر پانزدهم به خاطر عملکرد ضعیف دروازهبان و
خط دفاع ،قهرمانی را تنها به دلیل تفاضل گل کمتر از دست دادند اما سرمربی کروات

پرسپولیس با جذب دروازهبان شماره یک و کاپیتان تیم ملی ،تیمش را تقویت کرد.
سرخپوشان به واسطه حضور مثلث میانی خطرناک متشکل از محسن مسلمان ،سروش
رفیعی و فرشاد احمدزاده توانستند جام قهرمانی را در فصل گذشته باالی سر ببرند و
همچنین مهدی طارمی را برای دومین فصل متوالی به آقای گلی لیگ برتربرسانند.
مدیران پرسپولیس که تیمشان به جمع  16تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا هم رسیده
زودتر از تمام تیمهای لیگ برتری فعالیت خود را در پنجره نقلوانتقاالت آغاز کردند و با
جذب شجاع خلیلزاده از سپاهان و گادوین منشا از پیکان برای رقبا خط و نشان کشیدند.
هیچ تیمی به غیر از سپاهان موفق نشده در لیگ برتر دو فصل متوالی عنوان
قهرمانی لیگ برتر را کسب کند اما هواداران پرسپولیس امیدوارند «پروفسور» این رویا
را برایشان محقق کند.هر چند آنها کمی هم نگران هستند چون زمزمههایی مبنی بر
جدایی مهدی طارمی ،کمال کامیابینیا ،علیرضا بیرانوند و سروش رفیعی مطرح شده
است .البته هنوز بازیکنی از جمع سرخپوشان به صورت قطعی جدا نشده است.
باید دید برانکو که توانست دهمین قهرمانی تاریخ پرسپولیس در لیگ را برای هواداران
این تیم به ارمغان بیاورد ،میتواند از عنوان قهرمانی خود دفاع کند یا خیر .همچنین
برخی از طرفداران پرسپولیس بسیار امیدوارند که سرمربی محبوبشان بتواند این تیم
را به قهرمانی آسیا برساند؛ اتفاقی که بیش از دو دهه است هیچ تیم ایرانی موفق به
انجامش نشده است.

کوکالوویچ :همه انگیزه ی قرار گرفتن در فهرست تیم ملی را دارند

سرمربی تیمملی والیبال بعد از دیدار برابر لهستان و استرالیا درباره  ۱۴بازیکن تیم ملی
تصمیم نهایی میگیرد.ایگور کوالکوویچ ،سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره اردوهای
آماده سازی تیمملی در کشورهای مونته نگرو ،اسلوونی و لهستان ،گفت :فکر میکنم این
اردوها برای ما بسیار سودمند است .در این اردوها ما دو بازی با مونتهنگرو انجام دادیم
و در روزهای آینده نیز دو بازی با اسلوونی انجام میدهیم .در اردوی مونته نگرو شرایط
خوبی داشتیم و امیدوارم که این شرایط در اسلوونی هم ادامهدار باشد تا ما خودمان را به
خوبی برای لیگ جهانی آماده کنیم.کوالکوویچ درباره مصدومیت بازیکنان نیز گفت :تمام
بازیکنان ما در صحت و سالمت هستند و این موضوع خبر خوشی است .موسوی در تمام

با توجه به اخبار منتشر شده در
رسانههای اروپایی به نظر می آید والورده
یک قدم به نیمکت بارسا نزدیک تر شده
است .ارنستو والورده ،سرمربی بیلبائو با
مصاحبه ای باعث تقویت شایعات پیوستن
به بارسلونا شد .به گزارش "ورزش سه"،

تمرینات شرکت کرده که این باعث خوشحالی است .غفور و میرزا جانپور نیز تمرینات خود
را در سالمتی کامل ادام ه میدهند .در روزهای آینده تمامی بازیکنانی که در حال تمرین
هستند را مورد بررسی قرار میدهند.او درباره ادامه بازیهای تدارکاتی تیمملی قبل از لیگ
جهانی ،گفت :امیدوارم که برابر لهستان و استرالیا نیز بازی خوبی داشته باشیم .بعد از این
بازیها در مورد انتخاب  ۱۴بازیکن نهایی تصمیم میگیرم.سرمربی تیمملی والیبال ادامه
داد :اصال این اتفاق ساده نیست ،چرا که تمام بازیکنان نشان دادند که برای لیگ جهانی
آمادهاند .انگیزهها برای تالش بسیار باالست و من از این موضوع بسیار خشنودم.

سکان بارسا در دست مربی بیلبائو

یکشنبه شب بیلبائو در خانه به مصاف
لگانس خواهد رفت و این دیدار آخرین
بازی خانگی بیلبائو در فصل جاری در
سن مامس خواهد بود.
والورده گفت" :نمی دانم آیا دیدار برابر
لگانس آخرین بازی و روز خداحافظی

من با هواداران خواهد بود یا خیر .در حال
حاضر تمام فکر و ذکر من درگیر دیدار
برابر لگانس است و رابطه خوبی با رئیس
باشگاه دارم .ما معموال همیشه در مورد
همه چیز با هم صحبت می کنیم".
در حال حاضر و با توجه به جدایی

لوئیس انریکه در پایان فصل ،نامهای
زیادی برای جانشینی او مطرح شده است
که ارنستو والورده ،در صدر نامزدها قرار
دارد و ممکن است به زودی شاهد اعالم
رسمی نام او به عنوان سرمربی بارسا
باشیم.

نیش نیش میرزا

با سالم خدمت بینندگان عزیز در خدمت
آقای نیش نیش میرزا کاندیدا تبار اصل نامزدی
هستیم یکسری سواالت انتخاباتی داریم که
ببینیم چطور می تونن مملکت را اداره کنند؟
آقای نیش نیش میرزا صحبت ابتداییتون
رو بفرمایید؟
 سالم سالم صد تا سالم (دارارام دارارمرام)
 خب آقای نیش نیش میرزا نظرتون راجعبه حفظ محیط زیست چیه و چه برنامه ای
برای برطرف کردن خطر انقراض گونه های
خاص دارید؟
 آهویی دارم خوشگله فرار کرده ز دستم...دوریش برایم مشکله کاشکی اونو میبستم ...
کاشکی اونو میبستم
خب اقای نیش نیش میرزا شما چه برنامه ای
برای ایجاد اشتغال دارید؟
 من کارم ...بازو و نیرو دارم...هر چیزی رومی سازم  ..از تنبلی بیزارم......اسم من اندیشه
به کار می گم همیشه بی کار و بی اندیشه
چیزی درست نمی شه ...ما کار و اندیشه با
هم هستیم همیشه ...می دونیم تنهایی چیزی
درست نمی شه
 خب سوال بعدی من از شما اینه که برنامهشما برای متوقف کردن روند مهاجرت به
شهرهای بزرگ و توانمندسازی روستایی ها
چیه؟
 خوشا به حالت ای روستایی چه شاد و خرمچه با صفایی  ...در شهر ما نیست جز دود و
ماشین دلم گرفته از آن و از این
 خب برنامه شما برای ایجاد فضای آزاد درجامعه چیه؟
صد دانه یاقوت ،دسته به دسته  ...با نظم
و ترتیب یکجا نشسته  ...هر دانه ای هست
خوشرنگ و رخشان  ...قلب سپیدی در سینه
آن
ونظرتون در مورد امنیت اجتماعی؟
 شبا که ما میخوابیم آقا پلیسه بیداره  ...ماخواب خوش میبینیم اون دنبال شکاره
سوال بعد اینکه اگر تهدیدی متوجه میهن
عزیزمون بشه برخورد شما چیه؟
بازم مثل همیشه  ...ایران برنده میشه!!!
 اگر سخن آخری هست بفرمایید... ما گلهای خندانیم ...فرزندان ایرانیم  ...ماسرزمین خود را  ...مانند جان میدانیم  ...ما باید
دانا باشیم ...هشیار و بینا باشیم  ...از بهر حفظ
ایران  ...باید توانا باشیم  ...آباد باش ای ایران
 ...آزاد باش ای ایران  ...از ما فرزندان خود ...
دلشاد باش ای ایران ):
کوتاه ورزشی

طالی تیمی رشته تفنگ بادی

امیر محمد نکونام به مدال نقره تورنمنت تیر اندازی
بین المللی آلمان رسید .تیم تیراندازی نوجوانان ایران
با ترکیب امیرمحمد نکونام ،علیرضا داوودآبادی و
امیرسیاوش ذوالفقاریان که در رقابتهای بین المللی
آلمان حضور دارد توانست مدال طالی تیمی رشته
تفنگ بادی را کسب کند .در این بین تیم فنالند و آلمان
به ترتیب دوم و سوم شدند.
ستارگان هندبال ایران در فینال باشکوه

تیم دیناموبخارست رومانی که سه ستاره تیم ملی
هندبال ایران را در اختیار دارد از مرحله نیمه نهایی جام
حذفی رومانی به مصاف تیم چه سی ام بخارست رفت
و توانست این تیم را با حساب  28بر  25شکست دهد
و راهی بازی فینال شوند در این دیدار اهلل کرم استکی
شش گل برای دینامو به ثمر رساند و درخشان ترین
ستاره دیناموبخارست بود دیگر لژیونر هندبال کشورمان
سجاد استکی در این دیدار  2گل و  2پنالتی به ثمر
رساند و سید علیرضا موسوی نیز این دیدار را به خاطر
مصدومیت از ناحیه کمر از دست داد.

چه کسی قید استقاللی شدن ساسان را زد؟

شنیده می شود بختیار رحمانی به عنوان مشاور در نقل و
انتقاالت رأی ساسان را زده و هشدار داده است که در تیم
استقالل خراب خواهد شد.

ناراحتی استقاللیها از

حضور علی دایی در سایپا

استقالل و پرسپولیس به دنبال استخدام بازیکن سایپا
هستند .با این حال ،تجربه نشان داده که دایی اجازه این کار
را نخواهد داد سرمربی جدید سایپا قصد دارد کادر فنی خود در
نفت تهران را به این تیم ببرد.

لخویا جام امیر قطر را فدای دیدار با
پرسپولیس کرد

لخویا به راحتی می توانست با شکست دادن الریان به
فینال جام امیر قطر راه پیدا کند اما بلماضی نشان داد که
لیگ قهرمانان آسیا و دیدار برابر تیم فوتبال پرسپولیس برای
او به مراتب مهم تر از قهرمانی در جام امیر قطر است .حریف
پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
آنقدر بازیکن خارجی در اختیار دارد که خود قطری ها به این
تیم نام چندملیتی گذاشته اند!

