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آشتی ملی،
آشفتگی ذهنی

گوناگون

سوم راهنمایی که بودم ،معلم زبانمان معلم خوبی نبود .گرامرها پیچیده بود ولی ایشان درست درس نمیداد .تقریب ًا هیچکس درس را یاد نگرفته بود .من که بچه خوب و درسخوان مدرسه بودم یکبار بعد از
کالس رفتم که از معلممان گالیه کنم .گفتم :آقا ببخشید ما زبان را خوب یاد نمیگیریم .معلم لبخندی زد و گفت :همه شما زبان را خوب بلدید .مث ً
ال بگو  bookیعنی چی؟ گفتم کتاب .گفت  bagیعنی چی؟
گفتم کیف .گفت پس دیدی بلدی؟من هم متعجب با معلممان خداحافظی کردم که با پرسیدن چند لغت ساده ،منکر مشکل عمیق بچهها در یادگیری گرامر شد.
اینکه ما ببینیم مردم ما در سال  92و بعد از بمباران شدید تمام رسانهها و تریبونهای رسمی علیه سران فتنه و فتنه اکبر دقیق ًا به همان کسی رأی میدهند که سران فتنه و اکبر حمایت کردند؛ اینکه ما ببینیم
در انتخابات مجلس یکنفری که ممنوعالتصویر وممنوع المصاحبه و ممنوع التشییع هست ،با یک فایل ویدئویی چنددقیقهای ،میتواند تمام میلیاردها بودجه جریانهای خاص را بیاثر کند و همه افراد گمنام لیست
امید را راهی مجلس کند؛و بعد اساس ًا منکر اختالف شویم و دست دوستی دراز شده را پس بزنیم ،جای تأمل جدی است .این رفتار شبیه رفتار همان معلم زیان است

گذر و نظر

آزادگی در تعلیق و
اضطرار
آرش وکیلی
سارتر پس از آزادی پاریس از دست اشغالگران نازی
( )1944در مصاحبهای رادیویی میگوید« :ما هرگز
میزانی که در دوره اشغال آلمانیها آزاد بودیم ،آزاد
نبودهایم!».
این جمله بداههای سرشار از طنز و شوک پنهانی است
که بیانگر واقعیتی بزرگ در اندیشهی سارتر است.از نظر
سارتر ،آزادی به معنای موقعیت در دستیابی به همه
خواستهها نیست! بلکه فقط به این معناست که شخص
امکان خواستهی خود را دارد.مقایسه میکنم این جمله را
با دورهی استیالی مطلق اصولگرایان بر تمام پایگاههای
انتخاباتی و انتصاباتی ،دورهای که احمدینژاد چنان
فضای سیاسی را در کسوت رئیس دولت بسته بود که
مجال نفس کشیدن برای منتقدین و کنشگران سیاسی
اجتماعی محیا نبود ،مجلس در ید اکثریت مطلق اصولگرا
بود و شورای شهر البی قدرتمند قالیباف و چمران .در آن
دوران گویا این آزادی برای مبارزه برای حداقلها بیشتر
بود چراکه مقاومت و احساس نیاز برای چیرگی بر فشار،
خود ایجاد واکنش میکرد و این شرایط خاص موجب
موقعیتهایی بیبدیل میشد که در کشوقوس آن هیچ
وضع تعدیلیافته و تعیین یافتهای موردپذیرش نبود و این
یعنی آزادی در موقعیت تعلیق و اضطرار ...این تعلیق و
اضطرار در چرخهای بیانتها به نقطهی آسایش نمیرسید.
اما اکنون در آستانهی انتخاباتی بزرگ و با یک هدف
مهم و تأثیرگذار درحالیکه به دنبال جذب حداکثری آرا
برای نجات تفکر و مشی اصالحطلبی و استمرار امید در
جامعه هستیم باز با نمایشی نامیمون از تمامیتخواهی
بین طیف اصالحطلب مواجه شدهایم که بیش از توجه
به حق اصیل آزادی در انتخاب و شایستهساالری در
کسب مناصب ،به دنبال تحمیل افرادی است که شاید
از نگاه کارشناسان بهترین گزینهها نباشند .در قبال چنین
رویکردی اگر کورکورانه حق را به همفکرانمان بدهیم و
صدای اعتراضمان را بنا بر برخی مصالح پایین بیاوریم
بیشک در حق جریانی که همواره پیرو مردمساالری و
فنمحوری بوده است خیانت کردهایم.
بیشک چنین سکوتی گفتهی سارتر را به ما یادآور
میشود و زنهار میدهد که کاری نکنیم که آیندگان
بگویند :ما در دوران اصولگرایان بیش از هر زمانی برای
نقد و انتقاد آزاد بودهایم!
برگی ازتاریخ

سالروز امضای پیماننامه قصرشیرین میان ایران
و عثمانی

پیماننامه قصر شیرین توافقی امضا شده میان
صفویان ایران و امپراتوری عثمانی در  ۱۷می ۱۶۳۹
میالدی میباشد .این پیماننامه در واقع به جنگی که
از سال  ۱۶۲۳آغازشده بود و همچنین به مبارزات ۱۵۰
ساله دو کشور که بیشتر بر سر اختالفات ارضی صورت
میگرفت ،پایان داد .این پیمان با شرط پیوستن ایروان
در قفقاز جنوبی به ایران و پیوستن تمام سرزمینهای
میانرودان (دربرگیرنده بغداد) به عثمانی انجام گرفت.
بااینحال این پیماننامه پایان اختالفات مرزی میان
ایران و عثمانی نبود .البته نشانهگذاری دقیق مرزهای
این دو کشور در زمان تأسیس جمهوری ترکیه (پس
از جنگ جهانی اول و از میان رفتن امپراتوری عثمانی
در سال  )۱۹۱۸میان سه کشور ایران ،ترکیه و عراق
صورت گرفت.پس از شاهعباس اول ،نوهاش ،شاه
صفی ،به سلطنت رسيد .شاه صفی به هنگام نشستن
بر تخت پادشاهی هجده سال داشت و همه عمر خود
را در حرمخانه شاهی گذرانده بود .وی بسيار درندهخو
و بیرحم بود تا جايی که افراد ذکور خاندان سلطنتی را
از دم کشت...سلطان مراد چهارم با توجه به شکستی
که از شاهعباس برای تصرف مجدد بغداد خورده بود،
همچنين بااطالع از اوضاع بسيار بد دربار و ميزان
نفرتی که درنتیجه خونریزیهای وحشتناک شاه
صفی در دل مردم ،بهویژه امرا و لشکريان ،به وجود
آمده بود ،پارهای از اياالت غربی ايران را مورد تجاوز
قرارداد.وی در سال  ۱۶۳۵از طريق ارزمروم به ايروان
حمله کرد و آنجا را گرفت ،در سال  ۱۶۳۸نيز به بغداد
حمله کرد و باوجود مقاومت چهلروزه پادگان ايرانی،
بغداد را تصرف کرد و دستور داد باقيمانده سپاهيان
ايران و مردم غيرنظامی را قتلعام کردند.پس از
فتح بغداد توسط ارتش عثمانی ،شاه صفی تقاضای
صلح کرد که با قبول دولت عثمانی «معاهده زهاب»
ميان وی و سلطان مراد چهارم در سال  ۱۰۴۹هجری
قمری برابر با  ۱۶۳۹ميالدی بسته شد .بهموجب اين
قرارداد عراق به عثمانی واگذار شد و از آن تاريخ جز
مدت  ۳سال ( ۱۷۷۶ـ  )۱۷۷۹که صادق خان برادر
کریمخان زند بصره را در تصرف داشت تا جنگ
جهانی اول تحت سلطه دولت عثمانی بر عراق ادامه
داشت.قرارداد زهاب از يک دیدگاه واجد اهميت خاص
است ،زيرا برای اولين بار از حدود مناطق مرزی دو
کشور صحبت به ميان آمد هرچند مرز دو کشور بهطور
دقيق مشخص نشد.معاهده زهاب از زمان بسته شدن
تا حدود هشتاد سال( ،تا زمان نادرشاه و کریمخان
زند) ،مورد استناد و پذيرش ايران و عثمانی بوده است.
معاهده زهاب نه در آرشيوهای ايران موجود است و
نه در عثمانی .هرکدام از منابع نيز بهطور جداگانه و با
تفاوتهای بسيار آن را نقل کردهاند.

هشت سال پیش در چنین روزهایی داشتم با خودم
دو دوتا چهارتا میکردم برای انتخاب کاندیدایم در پست
ریاستجمهوری.
هشت سال پیش که تلگرام نیامده بود و خیلی از خبرها هنوز
توی مجالت بودند .من مطمئن بودم که اگر رأی سفید هم
بیندازم به «او» رأی نمیدهم.
باید نزدیک هشت سال میگذشت تا به این بلوغ برسم
که یک انتخاب اشتباه شاید بتواند هشت سال از زندگیام را
تحتالشعاع قرار دهد.
آن روزها اما نمیدانستم چرا «او» را نمیخواهم؛ یعنی در
کمال سادگی فکر میکردم این خود اوست که مرا و رأیم را
دفع میکند .فکر میکردم که از نوع سخنرانی کردنش است

َتکرار تاریخ

که بدم میآید .از گندهگویی هاش و از صراحت لهجهاش.
هشت سال باید میگذشت تا بفهمم دلیل نگاه سلبیام به
«او» اینها نبود؛ بلکه حلقههای دور او بود که مثل بوتههای رز
ماری در مزارع ،مرا از او دور میکرد.
اطرافیان او در کسوتهای مختلف بزرگترین دافعهاش
بودند و او نمیدانست.
آن روزها روحانی-فیلسوفی از دوستداران او واجب
االطاعهاش میدانست به سبب تنفیذ رهبری .وزیر اقتصادش
گویا فهمی از تأثیر میزان نقدینگی بر تورم نداشت .روزنامهنگار
سمپاتش ،بهوضوح واقعیتها را کتمان میکرد .وزیر ارشادش
نگذراند .نمایندهاش در یک
کتاب نبود که از تیغ ممیزی َ
اجالس بینالمللی انگلیسی را از روی کاغذ با اشتباه فراوان

گالبتون و اسب سپید نام کتابی است که می توان
گفت بیش تر از داستان ،تصویرسازی آن باعث
جذابیت و موفقیت آن شده است.تصویرسازی این
کتاب توسط تصویرساز با تجربه و پرسابقه ایرانی،
فرشته نجفی اجرا شده است.
تصاویر این کتاب مانند دیگر آثار نجفی فضایی
افسانه ای و فانتزی کودکانه دارد ،تک تک تصاویر
با ترکیب بندی حساب شده و هنرمندانه و رنگ
آمیزی دقیق با ترکیب رنگ های دلنشین خلق
شده و کتاب را به یک اثر هنری تبدیل کرده است.
گالبتون و اسب سپید توسط نشر نظر به چاپ رسیده

طنزیمات انتخاباتی

آشنایی با انواع نامزدهای انتخاباتی

میخواند.
نماینده طرفدارش در مجلس با روزنامهنگار و حتی همکار
خودش به بدترین شکل گالویز میشد؛ و زمان میگذشت.
هشت سال باید میگذشت تا زمانی بیاید مثل قبل .انتخاب
میان دو تیپ ،دو نگاه ،دو راه!
حاال همه آنها که تازه فهمیدهام دالیل اصلی من بودهاند
برای کنار گذاشتن محمود احمدینژاد به هر قیمت و هزینه؛ دور
یکی دیگر ایستادهاند.
تقریب ًا همان حرفها همان شعارها تنها تفاوتشان این ست
که حتی شخصی به عوامپسندی احمدینژاد را هم در چنته
ندارند.
تردیدی نیست که دولت روحانی لغزشهایی داشته است.

گالبتون و اسب سپید
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چه بسیار خواستههای برآورده نشده که در این گرماگرم
انتخابات در شعارهایمان به رو َیش آوردهایم.
و چه نقدها که قرار است بعد از جشن پیروزی سیل وار به
سمتش روانه کنیم.
اما گفت و چه خوب گفت که با پنجاهویک درصد نمیشود
خیلی از کارها را پیش برد...
پس:
برخیز تا برخاستن یک یا علی مانده ست...
یا علی
پ.ن :مصراع از مهدی جهاندار است.
دریچه

و از آثار منتخب نمایشگاه تصویرگری بولونیا ۲۰۱۲
بوده است .آثار فرشته نجفی تا کنون در بسیاری
از جشنواره های داخلی و خارجی برگزیده شده
است.
وی اکنون ساکن کشور ایتالیا است و در گذشته
طراح گرافیک بسیاری ازنشریات ایرانی مخصوص
کودکان بوده و بیش از بیست جلد کتاب برای
کشورهای مختلف تصویرسازی کرده است.
دستهبندی :کودک و نوجوان
عنوان :گالبتون و اسب سپید
موضوع :داستان ایران

نویسنده :فاطمه کاوندی و
محمودرضا بهمن پور
ناشر :نظر
قطع :خشتي
سال انتشار۱۳۹۲ :
تعداد چاپ۱ :
عرض۱۹ :
ارتفاع۱۸ :
نوع جلد :نرم
تعداد صفحات۳۶ :
قیمت ۷۵,۰۰۰ :ریال

Rysunek miesiąca

بزرگمنشی آقای پروفسور:

سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه آرزویش ماندن طارمی و
رفیعی است ،گفت :اگر با رفتن از پرسپولیس موقعیت بهتری
ب این دو میشود ما نمیتوانیم مانع جداییشان شویم.
نصی 
برانکو درباره اینکه یکی از مسئوالن باشگاه پرسپولیس
مدعی شده او دستیارانش روز گذشته از این باشگاه دریافتی
داشتند ،اظهار داشت :روز گذشته بهاتفاق دستیارانم در باشگاه
بودم اما پولی از باشگاه دریافت نکردیم و مثل همه بازیکنان
از باشگاه طلب داریم.
کنارهگیری راجر فدرر از مسابقات اوپن فرانسه

سالمتی و طول عمر حرفهای مهمتر از
یک جایزه بزرگ!

راجر فدرر از شرکت در بازیهای تنیس اوپن فرانسه
کنارهگیری کرد ،او دلیل این کار را کمتر بازی کردن بر روی
زمین خاک رس برای افزایش طول عمر کار حرفهایاش
خواند.راجر فدرر اعالم کرد که قصد ندارد در ادامه این فصل
بر روی زمین خاک رس بازی کند و فکر میکند که تمرکز بر
روی بازیهای زمین چمن در ادامه فصل میتواند به بیشتر
شدن فعالیتاش در تور  ATPکمک کند.
فدرر در اوایل این فصل در مسابقات اوپن استرالیا قهرمان
شد .او در سال  ٢٠٠٩در مسابقات اوپن فرانسه به قهرمانی
رسیده بود.فدرر در بیانیهای درباره دلیل عدم حضورش در
مسابقات روالن گاروس امسال اعالم کرد :متاسفانه تصمیم
گرفتم که در اوپن فرانسه شرکت نکنم .من ماه گذشته
بسیار سخت کار کردم ،اما برای افزایش طول فعالیتم در
تور  ،ATPبهتر است که امسال دیگر بر روی زمین خاک
رس مسابقه ندهم و برای مسابقات زمین چمن تمرین کنم.
او در ادامه افزود :اوایل امسال برای من رویایی بود ،اما
باید بدانم که با برنامهریزی میتوانم به فعالیت حرفهایام
ادامه دهم .بنابراین من و تیمام تصمیم گرفتیم که بر روی
زمین خاک رس مسابقه ندهم و خودم را از نظر فیزیکی
برای مسابقات دیگری آماده کنم .من دلم برای هوادارانم در
مسابقات فرانسه تنگ شده است و امیدوارم که سال آینده در
روالن گاروس آنها را ببینم.

ماندن طارمی و رفیعی آرزوی من است اما مانعشان نمیشوم

وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد بدهی مالیاتیاش
و اینکه باشگاه پرسپولیس هنوز مالیات او را پرداخت نکرده
است؟ یادآور شد :طبق توافقی که با باشگاه پرسپولیس داشتم
پرداخت مالیاتم بر عهده باشگاه است و مسئلهای که شما به
آن اشاره دارید به باشگاه ارتباط دارد.
سرمربی پرسپولیس در واکنش بهاحتمال جدایی سروش
رفیعی و مهدی طارمی و رفتن آنها به فوتبال اروپا ،عنوان
کرد :طارمی تحت قرارداد باشگاه پرسپولیس است و ازنظر

من ،او و سروش بازیکنان بسیار مهمی برای ما هستند اما اگر
هر دو پیشنهادی بهتر از پرسپولیس داشته باشند و رفتن به تیم
جدید باعث بهتر شدن موقعیت آنها میشود نمیتوانیم مانع
شویم و اینکه برای هر دوی آنها آرزوی موفقیت کنیم .من
آرزو میکنم که مهدی و سروش در پرسپولیس بمانند چراکه
آنها بازیکنان ارزشمندی برای پرسپولیس هستند.
برانکو در ادامه در واکنش به خبر بازگشت امید عالیشاه و
احمد نوراللهی به پرسپولیس و اینکه یکی از مسئوالن باشگاه

نایبقهرمانی احسان حدادی در پرتاب دیسک
ملیپوش پرتاب دیسک کشورمان در
بازیهای کشورهای اسالمی مدال نقره
گرفت.
رقابتهای دوومیدانی چهارمین دوره
بازیهای کشورهای اسالمی از دیروز
سهشنبه در ورزشگاه المپیک باکو آغاز شد.
احسان حدادی اولین دوومیدانی کشورمان
بود که رقابت خود در بازیهای کشورهای
اسالمی و در بخش پرتاب دیسک را برگزار
کرد.
رقابتهای پرتاب دیسک با حضور ٨

ورزشکار برگزار شد .هر یک از پرتابگران ٦
پرتاب انجام دادند تا بر اساس رکوردهای
ثبتشده ،ردهبندی نهایی آنها مشخص
شود.
بر این اساس احسان حدادی که حضور در
المپیک لندن و ریو را تجربه کرده است،
در پرتابهای اول و دوم خود به ترتیب
 ٥٩.٩٦و  ٥٩.٩٨متر را ثبت کرد .وی
سومین پرتاب خود را به میزان  ٦٠.٣٧متر
انجام داد.
احسان حدادی که همراه با هادی سپهرزاد،

در به در به دنبال پشت خط زن!

با کنار رفتن شهرام محمودی از اردوی تیم ملی و مصدومیت
امیر غفور ،سرمربی جدید تیم ملی برای این پست به دنبال بازیکن
جدید است.
به گزارش «ورزش سه» ،اردوی تیم ملی والیبال ایران در
اسلونی به پایان رسید و شاگردان کوالکویچ با انجام سومین
بازی تدارکاتی خود به تهران بازخواهند گشت تا برای لیگ جهانی
آماده شوند .کوالکویچ که اولین روزهای خود را در تیم ملی ایران
پشت سر می گذارد بازیکنان متفاوت را یکی پس از دیگری مورد
آزمایش قرار می دهد تا به ترکیب ایده آل خود برسد.
در این بین او با بدشانسی بزرگی رو به رو است ،جایی که در
پست پشت خط زن شهرام محمودی از تیم ملی کناگیری کرده
و امیر غفور به تازگی از مصدومیت رها شده است که عملکرد
روزهای ابتدایی او راضی کننده نبوده است.
با این حال کوالکویچ در بازیکنان دریافت کننده به دنبال پشت
خط زن می گردد و با اینکه رضا قرا را در اردوی خود دارد و در
بازی مقابل مونته نگرو عملکرد خوبی داشته است اما محمدجواد
معنوی نژاد هم به پست پشت خط زن جا به جا شده است تا او هم
مورد آزمایش قرار بگیرد.
مجتبی میرزاجانپور هم در زمان هدایت لوزانو در این پست توپ
می زد و اگر عملکرد غفور همچنان مورد رضایت کوالکویچ قرار
نگیرد این احتمال وجود دارد از بازیکنان دریافت کننده جا به جایی
در این پست صورت گیرد.

مربی ایرانیاش در بازیهای کشورهای
اسالمی شرکت کرده است ،بعد از ثبت
رکورد  ٦٠.٥٤متر در پرتاب چهارم،
پرتاب پنجمش را با خطا انجام داد.
ششمین و آخرین پرتاب وی هم با ثبت
رکورد  ٥٨.٧٠همراه شد.بدین ترتیب با
توجه به رکوردهای ثبتشده توسط دیگر
شرکتکنندگان ،احسان حدادی با رکورد
ثبتشده در پرتاب چهارمش ،عنوان
نایبقهرمانی را از آن خود کرد.
مدال نقره احسان حدادی در بازیهای

کشورهای ،بیست پنجمین مدال کاروان در
این دوره بازیها بهحساب میآید.
مجید کیهانی ،علی مرادی ،رئیس
فدراسیون وزنهبرداری و سفیر ایران در
باکو در ورزشگاه حضور داشتند.

آقای رئیس خانهاش را میفروشد تا
فدراسیون تعلیق نشود!

قیمت نجومی پژمان برای استقالل!

پژمان منتظری در االهلی قطر روزهای آرامی را میگذراند.
خوب پول میگیرد و بدون حاشیه و دردسر به فوتبالش ادامه
میدهد .او اگر بخواهد با االهلی تمدید کند  700هزار دالر
دریافت میکند و با احتساب پاداش چیزی حدود  850دالر
عایدش میشود.این در حالی است که استقالل خواهان جذب
مدافع سابق خود است اما پرداخت دستمزد حداقل  700هزار
دالری در توان این باشگاه نیست .علیرضا منصوریان باید
به فکر حفظ همین بازیکنان فعلی برای خط دفاع خود باشد
آنهم درحالیکه قرارداد اغلب آنان به پایان میرسد.
در شرایطی که منصوریان برای فصل آینده دغدغههای
فراوانی دارد جذب منتظری میتواند بهترین اتفاق باشد اما
کنار آمدن با مبلغ باالی قرارداد این بازیکن شدنی نیست.

پرسپولیس اخیراً این دو بازیکن را خیانتکار خطاب کرده
بودند ،گفت :امید عالیشاه و احمد نوراللهی تحت قرارداد باشگاه
پرسپولیس هستند و برای گذراندن خدمت مقدس سربازی
تیم را ترک کردند .اینکه دیگران در مورد این دو بازیکن چه
صحبتی کردند به من ارتباط ندارد و به اعتقاد من احمد و امید
بازیکنان بسیار ارزشمندی هستند و من با آغوش باز از آنها
استقبال خواهم کرد.

رئیس فدراسیون شطرنج گفت :اگر نتوانیم ،بدهیمان به فدراسیون جهانی را تأمین
کنیم ،مطمئن باشید خانهام را میفروشم.
مهرداد پهلوانزاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود:
متأسفانه هنوز بابت برگزاری رقابتهای قهرمانی زنان جهان مبلغ  80هزار دالر به
فیده بدهکار هستیم و رایزنیها را برای تأمین اعتبارات الزم انجام داده و میدهیم.
وی گفت :اگر تا یک هفته آینده نتوانیم از منابع موجود تأمین اعتبار کنیم بهطور
حتم فیده ،فدراسیون شطرنج ایران را به حالت تعلیق در خواهد آورد.

رئیس فدراسیون شطرنج در ادامه یادآور شد :تعلیق فدراسیون لطمات جبرانناپذیری
را برای ما در پی خواهد داشت ،با توجه به این موضوع حتی شده خانهام را هم برای
ماندگاری شطرنج میفروشم تا بدهی فدراسیون جهانی را پرداخت کنم.
فدراسیونهای ورزشی ایران به دلیل محدودیتهای خاصی که دارند ،معمو ًال در
میزبانی مسابقات درعرصه جهانی کمبود دارند .کمبود بودجه و مشکالتی مثل انواع
و اقسام هماهنگیها باعث میشود اغلب فدراسیونها از برگزاری میزبانیهای جهانی
محروم باشند .بااینوجود ،چندی پیش فدراسیون شطرنج با نظارت کامل وزارت ورزش
موفق به برگزاری مسابقات جهانی شطرنج بانوان شد .البته برگزاری این مسابقات
در ایران حاشیههای زیادی را هم به دنبال داشت که یکی از عجیبترین اتفاقات آن
پرداخت نشدن جوایز نفرات برتر بعد از گذشت  3ماه است .درصورتیکه فدراسیون
و وزارت ورزش نتوانند به تعهدات خود عمل کنند ،محرومیت و جریمههایی گریبان
شطرنج ایران را میگیرد.

درخشش بانوان دونده اردبیلی در مسابقات قهرمانی کشور

بانوان دونده اردبیلی مقام سوم مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور را کسب کردند.
به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل ،هجدهمین دوره
مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور بانوان ناشنوایان به میزبانی قزوین برگزار و تیم اردبیل
سوم شد.
این مسابقات که در ورزشگاه  15هزارنفری سردار آزادگان ابوترابی قزوین آغاز شد در
پایان دومین روز این دوره از مسابقات دوندههای اردبیلی به ترکیب  6ورزشکار که شرکت
کرده بودند توانستند نتایج ذیل به را به دست آورند:
ماده  200متر :مریم عبدی فرد از اردبیل با رکورد  1-37/10دقیقه
ماده  5000متر:

طالی تیراندازی بازیهای
کشورهای اسالمی

پوریا نوروزیان در فینال رقابتهای تیراندازی بازیهای کشورهای اسالمی خوش درخشید.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صداوسیما به باکو؛ فینال رقابت های تیراندازی
بازی های همبستگی کشورهای اسالمی در رشته  ۵۰متر سه وضعیت با قهرمانی پوریا
نوروزیان به پایان رسید.
رقابت های فینال سه وضعیت مردان با حضور  ۸تیرانداز از کشورهای ایران ،عمان،
عربستان و پاکستان برگزار شد که در نهایت پوریان نوروزیان با کسب  ۴۵۴امتیاز به مدال
طال دست یافت .پس از نوروزیان ،حسین باقری از کشورمان با  ۴۵۱امتیاز در جایگاه دوم
قرار گرفت و مدال نقره را به گردن آویخت .تیرانداز عمانی با  ۴۴۰امتیاز به مدال برنز رسید.
مهدی احمدی ،دیگر فینالیست ایران ،با  ۴۰۹امتیاز جایگاهی بهتر از پنجم به دست نیاورد.

 -1خدیجه موالئی از اردبیل با رکورد  28دقیقه
 -2لیال نوری از اردبیل با رکورد  30-00/34دقیقه
رشته پرش طول:
صدیقه عمید از اردبیل با رکورد  37/3متر
نتایج تیمی:
تیم قزوین با  44امتیاز ،اصفهان  38امتیاز و اردبیل  28امتیاز مقامهای اول تا سوم را
به دست آوردند و تیم
اردبیل با یک مدال طال ،یک نقره و دو برنز سوم شد.

اعالم تعداد بازیکنان مجاز تیمها در
نقلوانتقاالت
رئیس کمیته نقلوانتقاالت سازمان لیگ تعداد بازیکنان مجاز تیمهای لیگ برتری و
لیگدسته اول فصل  96-97را تشریح کرد.
فریبرز محمودزاده در گفت و گو با سایت سازمان لیگ اظهار داشت :با توجه به شروع
فصل نقلوانتقاالت تیمهای لیگ برتری و لیگ دسته اولی از  25خرداد  ،96تعداد
بازیکنانمجاز برای جذب به این ترتیب است که هر باشگاه لیگ برتر مانند فصل گذشته
میتواند از 18بازیکن سن آزاد 9 ،بازیکن زیر  23سال ( متولدین  11دی ماه  1373به باال)
و تیمهایلیگ دسته اول مثل فصل قبل از  21بازیکن سن آزاد 9 ،بازیکن زیر 23سال(
متولدین 11دی ماه  )1373استفاده کند.

نیش نیش میرزا
آیا میدانید کاندیدای پوششی چیست؟
کاندیدایی که در یک دورهی خاص پوشش
خلبانی به تن میکند و در دورهی بعدی کت و
شلوار میپوشد و بعدش مدیر بحران میشود
و ممکن است بعدش لباس آتشنشانی به تن
کند! یک وقتهایی هم لباس مردم را تنش کند!
یکی نیست بگوید مرد حسابی مگر لباس مردم
پوشیدن دارد؟ تو که آمدی توی تلویزیون زل زدی
به دوربین و به بقیه میگویی پوششی! نظرت
دربارهی لباسی که به تنت زار میزند چیست؟
خالصه کاندیداهای پوششی حتی به معاون اولی
هم راضی میشوند و از ترس شکست انصراف
میدهد!
آیا میدانید کاندیدای جوششی چیست؟
کاندیدایی است که زیاد جوش میزند! ولی انگار
جوش زدنهایش هم مثل جوش بلوغ و جوانی از
یک زمانی به بعد بیرون میزند! مثال تورم و گرانی
و بیکاری و دزدی و اختالس و ...تا چهار سال
پیش جوشش را در نمیآورد! آن وقت حاال که دم
انتخابات رسیده خونش را به جوش در آورده! این
نوع کاندیدا معموال سعی میکند با مردم بجوشد و
خودش را نمایندهی آنها نمایش دهد حتی یک
عده را سوار موتور میکند تا در مناطق جنوب شهر
بچرخند و ترافیک ایجاد کنند و داد بزنند آخر هفته
فالنی رفته! ولی خوب تجربه نشان داده که اینها
معتقدند دیگی که برای من نجوشه سر سگ توش
بجوشه!
آیا میدانید کاندیدای کوششی چیست؟
این مدل کاندیدا تمام تالش و کوششش را به
کار میبندد تا رأی بیاورد! اینها حتی کوشش
میکنند مردم را هم به کوشش دربیاورند! مثال
چطوری؟ اینطوری که مردم کوشش کنند تا به
صحنه بیایند! حتی اگر میل به این کار نداشتند
کوشش میکنند برایشان اتوبوس بیاورند تا با
اتوبوس به صحنه بیایند! اگر هم نشد ون! وانت!
تراکتور و سایر وسایل نقلیه!
آیا میدانید کاندیدای چلو خورشی
چیست؟
اینگونه کاندیدا که از قدیمیترین نوع نامزدهای
انتخاباتی هستند از دورهی مشروطه ظهور کردند!
اینها هرجا میروند مردم را به صرف چلو خورش
دعوت میکنند و از آنها میخواهند به ایشان رأی
دهند! البته در تاریخ نوشته شدهاست که در ایام
ماضی به دلیل ارزانتر بودن گوشت ،این روش با
صرف آبگوشت عملیاتی میشده و بانوی کاندیدای
محترم از شب قبل دیزی سنگی را بار میگذاشته
تا همهی مردم را شب انتخابات به خانهشان دعوت
کند!

کوتاه ورزشی
تبلیغ انتخاباتی به شیوه تراکتوری

مادر همسر محمد ابراهیمی بازیکن محبوب
تراکتورسازی در انتخابات شورای شهر تبریز اعالم
کاندیداتوری کرده و بازیکنان تراکتورسازی نیز
حمایتشان را از او اعالم کرده اند.
احتمال بازگشت صبای قم و حذف سپیدرود
رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر از احتمال بازگشت
تیم سقوط کرده صبای قم به لیگ خبر داد.

بازی با ایران کار آسانی نیست

کواچ :سرمربی تیم ملی والیبال اسلوونی با تاکید بر اینکه
مسابقه با تیم ایران کار آسانی نیست ،گفت :از نتیجه به دست
آمده قطعا راضی نیستم.

گزینه های جانشین کامیابی نیا در پرسپولیس
برانکو قصد دارد به جای کامیابی نیا از گزینه جدیدی در پست
هافبک دفاعی استفاده کند .به گزارش ایلنا ،با مصدومیت کمال
کامیابی نیا از ناحیه کتف و غیبت حتمی این بازیکن مقابل
لخویا ،گمانه زنی های مختلفی در مورد جانشین این بازیکن در
ترکیب پرسپولیس ایجاد شده است.

پورقاز در یک قدمی سپاهان

تیم فوتبال سپاهان در نخستین روزهای نقل و انتقاالت با
جدایی شجاع خلیل زاده و حضور این بازیکن در پرسپولیس
مواجه شد .سپاهانی ها پس از این اتفاق و تمدید قرار کرانچار،
اولین اقدام خود را به جذب بازیکنی در خط دفاع برای پرکردن
جای خالی خلیل زاده معطوف کردند شنیدهها حاکی از این
است که پورقاز در یک قدمی سپاهان قرار رفته است.

جاوید احسانی شکیب نقره گرفت

دو نشان نقره و برنز دست آورد اولین روز نمایندگان
کشورمان در بخش جانبازان و معلوالن در رقابت های دو و
میدانی بازی های همبستگی کشورهای اسالمی بود.

گواردیوال :ونگر به جای غر زدن
بازیهایش را ببرد

پپ گواردیوال ،سرمربی منچسترسیتی به انتقاد از آرسن
ونگر پرداخت و به او توصیه کرد به جای نگرانی راجع به
نتایج دیگر تیمها ،باید تیم خودش بیشتر بازی هایش را پیروز
میشده است.

برخورد با توزیع کنندگان مکمل در باشگاهها
معاون فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان
اعالم کرد :با توزیع کنندگان مکملها در باشگاه های مختلف
ورزشی شدیدا برخورد می شود.

