
انتخابات در فرانسه در سطح ملي شامل انتخاب 
رئیس دولت و قانون گذاران است. رئیس جمهور هر 
پنج سال يک بار به صورت مستقیم برگزيده مي شود. 
پارلمان در فرانسه داراي دو بخش است: مجمع ملي 
و سنا. مجمع ملي داراي 577 عضو است كه براي 
يک دوره پنج ساله توسط مردم انتخاب مي شوند. سنا 
داراي 321 عضو است كه 304 نفر از آن ها براي يک 
دوره شش ساله توسط يک شوراي انتخاباتي شامل 
در  انتخاب مي شوند.  منتخب هر بخش  نمايندگان 
محلي  انتخابات  از  متنوعي  تعداد  فرانسه همچنین 

برگزار مي شود. اين انتخابات شامل برگزيدن برخي 
مشاغل غیرسیاسي همچون نهادهاي حافظ حقوق 
انتخاب  كارمندان  و  كارگران  توسط  كه  است  كار 
مي شوند و همچنین »قضات مسئول اجاره زمین هاي 
روستايي« نیز انتخاب مي شوند. فرانسه داراي يک 
نظام دوحزبی كامل نیست بلكه داراي نظامي است 
كه تعداد زيادي حزب سیاسي در آن فعالیت مي كنند، 
ولي تنها دو حزب مي تواند اكثريت ُپست هاي مهم 
را كسب كند. بااين حال، در عمل همواره نشانه هايي 
وجود داشته مبني بر اينكه احزاب اصلي در فرانسه 

گرايش به نوعی ائتالف با ديگر احزاب داشته اند. مثاًل 
»سوسیالیست«  حزب  به  گرايش  چپ ها  مورد  در 
فرانسه و در مورد راست ها گرايش به حزب »اتحاد 

براي جنبش مردمي« ديده مي شود.
در فرانسه انتخابات همیشه در روز يكشنبه برگزار 
مي شود. مبارزات انتخاباتي نیز در نیمه شب جمعه قبل 
از انتخابات به پايان مي رسد. بر اساس قانون از اين 
زمان تا زمان برگزاري انتخابات هیچ نظرسنجي اي 
تلويزيون  در  كانديدايي  هیچ  و  نمي شود  منتشر 
ساعت  از  رأي گیري  حوزه هاي  نمي كند.  صحبت 

هشت صبح تا شش بعدازظهر در شهرهاي كوچک 
و هشت بعدازظهر در شهرهاي بزرگ داير هستند. بر 
طبق قانون، انتشار نتايج يا ارزيابي نتايج در اين دوره 
زماني ممنوع است. تنها سايت هاي اينترنتی خارجي 
تا قبل از پايان انتخابات، برخي ارزيابي هاي اولیه را 
منتشر مي كنند، اما در خود فرانسه اين اقدام خالف 
قانون است. علت اين امر اين است كه مردمي كه در 
نواحي مرزي و دورتر فرانسه هنوز در حال رأي دادن 
هستند. نتايج اولیه مناطق ديگر را دريافته و اين امر 

ممكن است بر انتخاب آن ها تأثیر بگذارد.
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عرِف تمام تعاريف اخالقی از زندگی جمعی می گويند: 
وقتی كه مسئولیتی به ما سپرده می شود يعنی اعتمادی 
شكل گرفته و قرار است در قباِل آن نفعی دو سويه به 
ما و ديگران برسد، پس ما از همان لحظه الزاماً مسئول 
هرآنچه رخ می دهد خواهیم بود. بايد تمام تالشمان را به 
كار ببنديم تا جواب گوی اعتمادی كه به ما بذل شده است 
بر  بر گردنمان است  از پس مسئولیتی كه  اگر  باشیم و 
نیايیم بايد پاسخگوی عملكردمان باشیم. نمی شود كه در 
جواب انتقادها و اعتراضات توی چشم های نگراِن ديگران 
نگاه كنیم و سؤال هايشان را با سؤال پاسخ دهیم! هشت 
ساِل تمام در ايران مردی بر اريكه ی قدرت نشسته بود 
كه هرچه خواست كرد و هیچگاه مسئولیت آنچه انجام 
داده بود را نپذيرفت و به راستی كه امیرالمونین چه نیكو 
مردم  آری  ملوكهم«؛  دين  علی  »الناس  كه  فرمودند 
زندگی  خويش  پادشاهان  و  حاكمان  طريقه  و  روش  به 
می كنند. در اين سال ها بی مسئولیتی در عمِق جاِن جامعه 
نهادينه شد و هركس هرچه كرد يا نكرد گفت من هم 
مثل فالنی! چه فرقی می كند؟ كارمندی كه سال ها به 
بیكارگی و وقت گذراندن در ساعات اداری عادت كرده 
كه  مديری  كند؟  توبیخ  می تواند  مديری  كدام  را  باشد 
خود سال هاست بر مسندی لرزان نشسته و خود به نیكی 
كه  هستند  تحصیل كرده ای  و  اليق  جوان های  می داند 
اطالعات تخصصی شان بیش از اوست ولی هرگز رنگ 
آن میز را نخواهند ديد!!! پس همان بهتر كه به كارمنِد 
بی مسئولیتش بسنده كند. معلمی كه مسئولیت نسلی نو 
بر عهده اش گذارده شده وقتی كه بیش از هرچیز به فكر 
مشكالت مالی خودش باشد؟ استاد دانشگاهی كه از وقت 
و دانشش برای دانشجويانش كم می گذارد.  اين ها همه 
برخی  جامعه  در  شده  سبب  كه  می دهد  اتفاقی  از  خبر 
مفاهیم دچار خدشه ای اساسی شوند. واژه هايی همچون 
كه  شده اند  انتزاعی  مفاهیمی  به  تبديل  اجتماعی  تعهد 
جز در كتاب ها نمی توان ازشان نشان يافت.حاال اگر هر 
تا  باشیم  به راه  انتخابات می رسد چشم  دوره كه موسم 
رئیس جمهوری بیايد و بخواهد همه ی اين كاستی هايمان 
را جبران نمايد واقعا بی انصافی است. برخی مسائل هست 
كه در اين سال ها برايمان درونی شده است بیايید احساس 
مسئولیت را از خودمان شروع كنیم تا در گام بعدی بتوانیم 
بر عملكرد دولت مردان نیز تاثیر بگذاريم. مطمئن باشید 
تنها با عزم درونی ما ممكن است »تغییرات« واقعی در 

زندگی روزمره جلوه گر شود.

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

روزی  دنیا  تمام  و  بريتانیا  مردم  برای  شايد  می   4
سرنوشت ساز در تاريخ بوده باشد. در 3 می 1۹7۹ با پیروزی 
به سمت  تاچر  مارگارت  پارلمانی،  انتخابات  در  محافظه كاران 
رأی گیری  دوم  دور  در  شد.  انتخاب  انگلستان  نخست وزيری 
ترتیب وی  بدين  و  پیروز شد  وايتالو  ويلی  بر  تاچر  مارگارت 
مقامی دست  به چنین  تبديل شد كه  تاريخ  در  زنی  اولین  به 
و  پرداخت  خود  ديدگاه های  بیان  به  سرعت  با  او  كرده.  پیدا 
جريان  در  داد.  نشان  را  خود  نفوذ  و  تأثیر  میزان  زمان  آن  از 
بر  اختناق حاكم  از  به شدت  او  در سال 1۹7۶  يک سخنرانی 
اتحاد جماهیر شوروی انتقاد كرد. يكی از روزنامه های شوروی 
مسرت  مايه  كه  داد  لقب  آهنین«  »بانوی  را  وی  واكنش  در 
شخصی خانم تاچر بود. تاچر در نهم ژوئن 1۹۸3 برای بار دوم 
و در 11 ژوئن 1۹۸7 برای بار سوم در اين سمت ابقا گرديد.

وی طوالنی ترين دوران نخست وزيری انگلیس در قرن بیستم 
مقام  باالترين  به  توانست  كه  بود  زنی  اولین  و  كرد  ثبت  را 
اجرايی انگلیس دست يابد. سبک خاص وی همچنین سنگ 
تا جايی  بود  در سیاست های حزب محافظه كار  بنای جديدی 
كه سیاست های وی به »تاچريسم« موسوم شد. وی تا پیش 
از آنكه در سال 1۹5۹ از منطقه »فینچلی« به پارلمان انگلیس 
سوی  از   1۹70 سال  در  بعدها  تاچر  بود.  شیمیدان  يابد،  راه 
او  انتخاب شد.  آموزش و علوم  به عنوان وزير  »ادوارد هیث« 
در سال 1۹75 در انتخابات درون حزبی محافظه كاران »هیث« 
را شكست داد و به رهبری مخالفان دولت رسید. او اولین زنی 

بود كه رهبری يک حزب بزرگ انگلیس را در اختیار داشت.
وی در بحث های اقتصادی بر بازار كار آزاد، خصوصی سازی 
شركت های دولتی و كاهش توان و نفوذ اتحاديه های بازرگانی 
تأكید داشت. اين سیاست ها در دوره اول نخست وزيری وی با 
ركود اقتصادی و نرخ باالی بیكاری همراه شد و موجب كاهش 
سر  بر   1۹۸2 سال  جنگ  بااين وجود  شد.  او  محبوبیت  شديد 
جزاير »مالويناس« و پیروزی انگلیس بر آرژانتین، نجات بخش 
 1۹۸3 سال  انتخابات  در  بتواند  او  تا  شد  موجب  و  بود  وی 
نیز در پست خود ابقا شود. تاچر در اوج دوران جنگ سرد به 
قدرت رسید و در اين دوره به همراهی كامل با »رونالد ريگان« 
رئیس جمهور وقت آمريكا پرداخت. تاچر يكی از اولین رهبران 
اروپايی بود كه از روی كار آمدن »میخائیل گورباچوف« رهبر 
از ديدار دوجانبه  استقبال كرد. وی پس  اصالح طلب شوروی 
میان »ريگان« و »گورباچوف« در نوامبر 1۹۸۸ گفت كه جهان 
ديگر در دوران جنگ سرد به سر نمی برد. »بانوی آهنین« پس 
انگلیس  از نخست وزيری همچنان در مجلس عوام  استعفا  از 
حضور داشت. وی نهايتًا در سال 1۹۹2 از حضور در مجلس 

عوام هم كناره گیری كرد.

انتخاباتی  گفتگوهای  بازار  آن چنان  روزها  اين 
می خواهد  دلش  هرچه  هركس  كه  است  داغ 
نمی كند  فكر  اين  به  هم  آن وقت كسی  می گويد 
گفته های  معلولی  علی  روابط  است  ممكن  كه 
نامزدهای محترم زياد با هم ارتباطی نداشته باشند 
و  گودرزخان  نامشروع  ارتباط  به  شبیه  بیشتر  و 
شقايق خانوم باشد! لذا تصمیم گرفتیم نمونه هايی 
تاريخی از استدالل هايی اين گونه برايتان بیاوريم!

است:  آمده  زاكانی  عبید  دلگشای  رساله ی  در 
مسجد  در  و  برفت  او  بدزديدند.  ُجَحی  خانه  »در 
مسجد  در  »چرا  گفتند:  می برد،  خانه  به  و  بركند 
و  دزديده اند  من  خانه  »در  گفت:  بركنده ای؟« 
من  به  را  دزد  می شناسد؛  را  دزد  در،  اين  خداوند 

سپارد و در خانه خود باز ستاند«.  
»گناِه  می گفت:  يكی  بدزديدند.  طلخک  اَسَتر 
ديگری  ورزيدی.«  اهمال  آن  پاِس  از  كه  توست 
باز  طويله  در  كه  است  مهتر  »گناِه  می گفت: 
دزد  اين صورت  در  گفت: »پس  است.«  گذاشته 

را گناه نباشد؟«
استدالل های  به  شبیه  بیشتر  استداللی  چنین 
يكی از نامزدهاست كه قصد دارد همه ی گناهان 
آقای ب.ز  و دار و دسته ی انحرافی را بر گردن 
گناه  پس  بگويد  نیست  يكی  بیندازد!  امید  دولت 

دزد چه می شود؟؟؟؟؟
همچنین آورده اند كه: »خراسانی را اسبی الغر 
گفت:  نمی دهی؟«  جو  را  اين  »چرا  گفتند:  بود. 
»هرشب ده من جو می خورد.« گفتند: »پس چرا 
اين چنین الغر است؟« گفت:» يک ماهه ُجَوش 

نزد من به قرض است.«
اين هم شبیه آن نامزدی است كه می گويد من 
خودم می بینم چقدر مردم در فقر و بدبختی زندگی 
می كنند! چرا دولت كاری برای آنها نمی كند؟ يكی 
مسئول  خودت  كه  شما  جان  عزيز  بگويد  نیست 
ارگانی هستی كه آن قدر بودجه دارد كه می تواند 
حتی به دولت قرض دهد چرا تو كاری نمی كنی؟ 
نكند يک ماهه ُجِو مردم هم نزد شما قرض است 
و حتما بايد رئیس جمهور شويد تا قرضتان را پس 

بدهید؟؟؟

به سود  فوتبال  فدراسیون  انضباطی  اگر كمیته 
باشگاه گل گهر رأی صادر كند، سیرجانی ها به 

جای سپیدرود به لیگ برتر صعود می كنند.

گل گهر چشم انتظار حکم 
کمیته انضباطی

با موالنای جان 

مجتبی جباری: »یوسف آدم« 
من را نابود کرد

روزهای  جالب  اتفاقات  از  يكی  بیرانوند  علیرضا 
در  مهم  جلسه  از  بعد  روز  يک  بود.  فوتبال  اخیر 
وزارت ورزش، علیرضا بیرانوند كه به شدت از باشگاه 
پرسپولیس انتقاد كرده بود، در رسانه ها عذر خواست 

و به تمرينات تیمش برگشت.

در رده بندی ماه ِمی فیفا، تیم تحت هدايت كارلوس 
تیم  بهترين  همچنان  خود  جايگاه  حفظ  با  كی روش 

آسیايی خواهد بود.

ستاره ايرانی االهلی قطر به انتقاد از سرمربی اين 
تیم پرداخت و تاكید كرد كه يوسف آدم باعث شد تا 
نابود شود. جباری تاكید كرد كه هیچ پیشنهادی  او 

ندارد و درباره آينده خود تصمیمی نگرفته است.

آينده  فصل  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سابق  بازيكن  دو 
و  عالیشاه  امید  بروند.  میدان  به  برتر  لیگ  در  نمی توانند 
احمد نوراللهی كه بايد دوران سربازی خود را سپری كنند 
با توجه به محرومیت تراكتورسازی و عدم صعود ملوان به 

لیگ برتر بايد فصل بعد را در لیگ يک بگذرانند.

تبعید ستاره ها به لیگ یک

ایران همچنان در صدر

آرش وکیلی

          استدالل های تخیلی!

 هوادار چه 
تیمی هستید؟

دریچه

        یوری کوزبوکین 

واکنش سوشا به شایعه بازگشتش به پرسپولیس

نگاهی به نظام انتخاباتي در مهد آزادی
 از ماست که

 بر ماست!

همه چیز را گردن دولت نیندازیم

روی کار آمدن بانوی آهنین

آزاده زارعی و آتوسا 
حجازی در تیم فوتسال 

زنان هنرمندان! 

عذرخواهی گلر یاغی 

برای  ايده آلی  شرايط  حالی كه  در  ايران  ملی  تیم 
رقابت های  ادامه  در  بايد  دارد  جهانی  جام  به  صعود 
از  خردادماه  در  روسیه   201۸ جهانی  جام  مقدماتی 

ازبكستان در تهران پذيرايی كند.
 201۸ جهانی  جام  مقدماتی   A گروه  صدرنشین 
به  رسیدن  برای  مطلوبی  بسیار  شرايط  از  كه  روسیه 
اين تورنمنت بزرگ برای دومین دوره متوالی برخوردار 
است خردادماه میزبان ازبكستان خواهد بود تا با برتری 
مقابل اين حريف جشن صعود زودهنگامی را برپا كند.

دارد  تصمیم  ملی  تیم  فنی  كادر  كه  شرايطی  در 

از  آغاز كند  اوايل خردادماه  از  را  آماده سازی  اردوی 
كی روش  كارلوس  رسد  می  خبر  فوتبال  فدراسیون 
برای اين اردو 25 تا 30 بازيكن را در فهرست نفرات 
مد  بازيكنان  فهرست  دارد  تصمیم  و  داده  قرار  خود 
نظرش را بعد از فینال جام حذفی در اختیار رسانه ها 

قرار دهد.
تیم ملی اردوی خود را در تهران آغاز و سپس راهی 
با  تداركاتی  بازی  انجام  بر  عالوه  تا  شود  می  اروپا 
مونته نگرو چند روزی هم در اين كشور اردو بزند و 
برای بازی با ازبكستان در روز 22 خردادماه آماده شود.

سرخ پوشان  سابق  سنگربان 
تیم  اين  به  بازگشتش  به احتمال 

واكنش نشان داد.
بعدازآنكه علیرضا بیرانوند اظهارات 
جنجالی اخیر را بر زبان آورد شايعاتی 
و  رسید  گوش  به  او  جدايی  درباره 

از جايگزين های  تا  همین باعث شد 
احتمالی او سخن به میان آيد. يكی 
در  بیرانوند  جايگزينی  گزينه های  از 
سوشا  پرسپولیس  از  جدايی  صورت 
پوشان  سرخ  سابق  سنگربان  مكانی 
خبر  به  اين گونه  او  خود  كه  است 

پايتخت  بزرگ  تیم  به  بازگشتش 
خانه  پرسپولیس  داد:  نشان  واكنش 
من است اما صحبتی برای بازگشت 
به پرسپولیس انجام نداده ام. حتماً به 
برای  نه  اما  می روم  برانكو  مالقات 
برای  بلكه  پرسپولیس  به  بازگشت 

تشكر و عرض ادب.
بعید به نظر می رسد كه پرسپولیس 
ديگری  دروازه بان  جذب  دنبال  به 
باشد چراكه بیرانوند رسماً عذرخواهی 
پوشان  سرخ  در  كه  كرد  اعالم  و 

می ماند.

هشدار جدی فیفا به باشگاه سعودی
در نامه فیفا به اين باشگاه سعودی آمده است كه بايد 
طلب ۸۸0 هزار دالری جپاروف به همراه 155 هزار دالر 
جريمه تاخیر پرداخت به اين بازيكن ازبكستانی پرداخت 
شود، در غیر اين صورت فیفا از آنها امتیاز كسر خواهد 
كرد و چه بسا حكم سقوط آنها به لیگ پايین تر را هم 

صادر كند.

 عادل فردوسی پور در نود هفته آينده درباره میزان 
هواداران تیم های فوتبال نظرسنجی برگزار می كند. 
دفعات  به  نسبت  برنامه  اين  نظرسنجی  بار  اين  اما 
شفافیت ها  میزان  تواند  می  كه  دارد  تغییراتی  گذشته 
را درباره تعداد هواداران باشگاه ها به مراتب باالتر ببرد.

آزاده زارعی بازيگر كشورمان عكسی از خودش در تمرين 
تیم فوتسال هنرمندان زن را منتشر كرد.

از جمله هنرمندان زنی كه عضو تیم فوتسال هستند می توان 
به مريم وطن پور، فقیهه سلطانی، شراره رخام، آزاده زارعی، 
مريم خدارحمی و... اشاره كرد. سوگل عرب و حمیده حمیدی 
مربیان اين تیم و آتوسا حجازی دختر مرحوم ناصر حجازی سر 

مربی اين تیم می باشند.
 از ديگر اعضای اين تیم می توان به سوگل عرب)مربی(، 
گلنار بايبوردی، سمیرا حسینی، رويا بختیاری و مهناز شیرازی 
اشاره كرد. اين تیم قصد دارد همچون تیم آقايان هنرمند به 
فعالیتهای خیريه و برگزاری بازی های مردمی جهت خانم ها 
اقدام نمايد. در عكس زير آزاده زارعی در كنار آتوسا حجازی, 

سوگل عرب و حمیده حمیدی ديده می شود.

ساحلی بازان ایران در جمع 8 تیم برتر دنیا
تیم ملی فوتبال ساحلی ايران موفق شد با پیروزی 
۶-5 برابر نیجريه به مرحله بعد مسابقات راه يابد 
و حريف سوئیس در اين مرحله شود. تیم فوتبال 
ساحلی ايران بامداد امروز در يک ديدار حساس به 
مصاف تیم نیجريه رفت. محمد احمدزاده كاپیتان 
تیم ملی ايران با يک ضربه برگردان زيبا در وقت 

اول تنها گل بازی را به ثمر رساند.
نیجريه  ملی  تیم  گل  با  بازی  اما  دوم  نیمه  در 
شروع شد و پس ازآن محمدعلی مختاری بازهم تیم 

انداخت. نیجريه ای ها كه نمی خواستند  ما را پیش 
خود را حذف شده ببینند بازهم بازی را به تساوی 
كشاندند.در ادامه سومین گل ايران توسط كاپیتان 
احمدزاده به ثمر رسید اما نايب قهرمان آفريقا دست 
به تساوی  را  بازی  توانست  و  نكشید  تالش  از 
بكشاند. در وقت پايانی اين بار نوبت نیجريه بود كه 
از حريف قدرش پیش بیفتد اما محمدعلی مختاری 
و  به تساوی كشیده شود  بازی  تا  داد  پاسخ  را  آن 
ضربات پنالتی تكلیف تیم صعودكننده را مشخص 

كند. در ضربات پنالتی تیم ملی ايران موفق شد با 
نتیجه 2-1 پیروز شود و با مجموع ۶-5 به مرحله 
بعد به عنوان تیم دوم صعود كند. تیم ملی ايران كه 
به جمع۸ تیم برتر جام جهانی پیوسته در مرحله بعد 
بايد به مصاف تیم ملی سوئیس سرگروه ديگر گروه 
اين مسابقات برود، اين ديدار ساعت 3 بامداد جمعه 

)15 ارديبهشت( به وقت ايران برگزار خواهد شد.
در   2017 جهانی  جام  مسابقات  است  گفتنی   

باهاما برگزار می شود.

انتشار فهرست تیم ملی بعد از فینال حذفی 

آمادگی تیم ملی شنا برای مسابقات کشورهای اسالمی

روشن شدن مشعل بازی های محالت در غرب تهران

در راه یگانگی چه طاعت چه گناه
                                                  در کوی خرابات چه درویش چه شاه

رخسار قلندری، چه روشن، چه سیاه
                                                   بر کنگره عرش، چه خورشید چه ماه

فراخوان بزرگ عادل:

و  شیرجه  شنا،  فداسیون  سايت  از  نقل  به  و  مستقل  گزارش  به 
می   22 تا   12 اسالمی  كشورهای  مسابقات  دوره  چهارمین  واترپلو، 
خواهد  آغاز  آذربايجان  باكو  در   )13۹۶ خرداد  اول  تا  ارديبهشت   22( 

شد. 
شنای ايران در اين دوره از مسابقات 5 نماينده دارد.

طبق برنامه اعالم شده مسابقات شنا از روز شنبه )23 ارديبهشت 13۹۶( آغاز و 
تا روز چهارشنبه )27 ارديبهشت ماه 13۹۶( ادامه پیدا می كند.

اعضای تیم ملی شنا اعزامی به مسابقات كشورهای اسالمی باكو: 

عشق آباد  –  22 ارديبهشت تا اول خرداد 13۹۶
1- جمال چاوشی فر
2- مهدی انصاری

3- سینا غالم  پور
4- بنیامین قره حسنلو

5- آريا نسیمی شاد
همچنین خشايار حضرتی و عباسعلی شكتكار بعنوان كادر فنی ملی پوشان را در 

اين سفر همراهی می كنند.

آيین افتتاح فعالیت هاي ورزشي-رقابتي محالت غرب تهران و اختتامیه مسابقات 
كارگري تهران برگزار شد. به گزارش سرويس ورزشی روزنامه مستقل به نقل از 
روابط عمومي شهرداري منطقه 21، جمال بافراني شهردار اين منطقه در گفتگو با 
خبرنگار مهر در حاشیه مراسم افتتاحیه ورزش محالت با تاكید بر اينكه اجراي 
برنامه هاي اجتماعي، فرهنگي و ورزشي سبب تقويت روحیه و اعتماد به نفس 
میان شهروندان به ويژه جوانان مي شود، گفت: يكي از اهداف شهرداري تهران 
ارتقا سطح فرهنگ و اصالح الگوهاي شهروندان در مسیر رعايت استانداردهاي 

زندگي شهري ست.
برنامه هايي در  با رويكردي جديد  داريم  نظر  رو در  از همین  تاكید كرد:  وي 
زمینه هاي اجتماعي، فرهنگي و ورزشي به اجرا در آوريم كه توجه ويژه به ورزش 

محالت يكي از اين برنامه هاست.

شهردار منطقه 21 ادامه داد: در آموزه هاي ديني بر سالمت و شادابي جسم و 
روح بندگان تاكید فراواني شده است كه تحقق اين امر، جز با ورزش و تحرک بدني 

میسر نخواهد شد.
وي افزود: در اين راستا مديريت كالنشهر تهران با اتخاذ سیاست ها و تدابیر 
گام هاي  متنوع،  هاي  برنامه  اجراي  و  ورزشي  زيرساخت هاي  توسعه  مدبرانه، 
ارزشمندي را جهت ارتقاي سالمت جسم و روان شهروندان و ايجاد فضايي توام با 
نشاط و آرامش برداشته است و ما نیز با پیروي از راهبردها و نقطه نظرات شهردار 
تهران، توسعه ورزش همگاني، خصوصا ورزش محالت را در دستور كار خود قرار 

داده ايم.
در اين مراسم عالوه بر شهردار منطقه21، علیرضا دبیر عضو شوراي اسالمي شهر 

تهران و محمد رضايي رئیس سازمان ورزش شهرداري تهران نیز حضور داشتند.

بعد  رشت  سپیدرود  تیم  سرمربی 
ياد  به  برتر  لیگ  به  تیمش  صعود  از 

مادرش افتاد و اشک ريخت. علی نظر 
سر  پشت  را  سختی  فصل  محمدی 

گذاشت. او عالوه بر مشكالتی كه در 
بحث مالی برای سپیدرود پیش آمد و 
نبود،  آل  ايده  تیم در حد  اين  امكانات 
شرايط  نیز  اش  شخصی  زندگی  در 
محمدی  نظر  شد.  متحمل  را  سختی 
در اواسط فصل مادرش را از دست داد 
بزرگی خورد. به همین خاطر ضربه  و 

نشدنی  فراموش  در  كه  نظرمحمدی 
ترين فصل فوتبالی دوران زندگی اش 
در سوگ از دست دادن مادرش نشست، 

قبل از بازی ديروز با نساجی گفته بود 
قطعی  برتر  لیگ  به  تیمش  اگر صعود 
او  از  و  رود  می  مادرش  مزار  به  شود، 

تشكر می كند.
صعود  با  دوشنبه  سپیدرود  سرمربی 
تیمش به لیگ برتر بدون اينكه با كسی 
صحبتی انجام دهد، اشک می ريخت و 
دلیل اين اشک ها مادرش بود. او بعد از 
بازی نیز به مزار مادر مرحومه اش رفت 

و بابت دعاهايش از او تشكر كرد.

طعم صعود با اشک های علی نظر محمدی


