در آستان دوست

حدیث عشق به طومار در نمیگنجد
بیان دوست به گفتار در نمیگنجد
سماع انس که دیوانگان از آن مستند
به سمع مردم هشیار در نمیگنجد
سعدی جانان

از شعر دزدی
تا شتر دزدی!

در این دوازده سیزده سالی که مینویسم ،بسیار
پیشآمده که با پدیدهی سرقت ادبی مواجه شدهام!
معموال هم تمام قد مقابلش ایستادهام! دیروز صبح
خیلی اتفاقی در پیج اینستاگرام یکی از منتخبین شورای
شهر زادگاهم که اتفاقا پیش از این هم به ایشان ارادت
داشتم متوجه نشر عکسی شدم که بخشی از فتوشعری
از برادرم بود که یکسال پیش در پیج شخصیام منتشر
کرده بودم و در یکی از کانالهای تلگرامی مشهور
(باکسب اجازه از شخص شاعر) به شکل گسترده نشر
یافته بود ،ولی پیج اینستاگرام آقای کاندیدای منتخب
با تغییر متن شعر و تصرف در اثر اقدام به نشر پستی
در مورد آلودگی هوا کرده بود .من از سر خیرخواهی
تذکر دادم که این عمل مصداق بارز سرقت ادبی است
و از ادمین خواستم که رسیدگی شود! متاسفانه به جای
پاسخگویی با حذف کامنت و بالک نمودن من میزان
نقدپذیری خودرا عیان نمودند! به همین دلیل به برادرم
اطالع دادم که چنین اتفاقی افتاده و قابل پیگیریاست.
برادرم محترمانه این نکته را به ایشان متذکر شدند
که:
طبق ماده  19قانون حمایت از حقوق مولفان و
مصنفان و هنرمندان هرگونه تغییر یا تحریف در
اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه
پدید آورنده ممنوع است.
و طبق ماده  23همین قانون هرکس تمام یا قسمتی
از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به
نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً
به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش
یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال
محکوم خواهد شد .اگرچه آقای برگزیده اذعان داشتند
که اطالعی نداشتهاند اما من هنوز هم توسط ایشان
بالک هستم!
در پایان ذکر دو نکته را ضروری میدانم:
اول :اینکه هیچ یک از شوراهای قبلی شهر ما
سرسالمت دورهی خود را به پایان نبردند و در هردوره
یا اختالسهای کالن و دزدیهای عظیم رو شد یا
دعوا بر سر این که جیب کداممان ُپرتر شدهاست! این
دورهی آخر هم که انتخابات اخیر نشان داد مورد نفرت
عمومی قرار گرفتهاند و بدجور چوب بیلیاقتیهایشان
را خوردند .امیدوارم که منتخبین جدید که اتفاقا نام
و پشتوانهی حمایتی-مردمی امید را با خود یدک
میکشند در دورهی مسئولیتشان بیش از هرچیز به
سرنوشت منتخبین قبلی بیندیشند.
دوم :همیشه تخم مرغ دزدی به شتر دزدی ختم
میشود! پس حواسمان به تخممرغهای دیگران باشد
که اشتباهی برشان نداریم!
برگی ازتاریخ

شهید اصالحات کلیسای کاتولیک

 15تیر مصادف با  6جوالی روزي است که «تامس مور»
گردن زده شد.
سر تامس مور یا ق ّدیس تامس مور حقوقدان ،نویسنده،
فیلسوف اجتماعی ،سیاستمدار ،و انسانگرای دوران نوزایش
انگلیسی بود .او مشاور مهمی برای هنری هشتم انگلستان
بود .مور از اکتبر  ۱۵۲۹تا  ۱۶ماه مه  ۱۵۳۲صدراعظم بود.
پاپ پیوس یازدهم در سال  ۱۹۳۵مور را قدیس اعالم کرد.
کلیسای انگلستان از او بهعنوان «شهید اصالحات» یاد
میکند .او از مخالفان و رقبای اصالحات پروتستان و به
صورت مشخص مارتین لوتر و ویلیام تیندیل بود .مور برای
نخستین بار از واژه «اتوپیا» (آرمانشهر) استفاده کرد نامی
که او به کشور-جزیرهای ایدهآل داد که سیستم سیاسیاش را
در کتاب اتوپیا (چاپ  )۱۵۱۶شرح میدهد.
«تامس مور» حاضر نشده بود پادشاه را به عنوان رييس
كل كليساهاي اين کشور به رسميت بشناسد و طالق گفتن
زنش را تاييد کند ششم جوالي در سال  1535به جرم خيانت!
گردن زده شد.
هنري هشتم پادشاه وقت انگلستان كه پاپ طالقهاي پي
در پي و ازدواجهاي مكرر او را غير شرعي اعالم كرده بود
كليساي انگلستان را تحت رياست خود ،مستقل اعالم داشته
بود كه بسياري از مردم و مقامهاي انگليسي زير بار نرفته
بودند .هنري هشتم «توماس مور» را که لقب «سر» داشت
اعدام كرد تا ديگر مخالفان حساب كار خود را بكنند .توماس
مور  15ماه مقاومت كرده و تسليم نظر پادشاه كه خواسته
بود نسبت به او سوگند وفاداري ياد كند و رياست وي را بر
كليساي انگلستان بپذيرد نشده بود.
هنري هشتم که در تاريخ به سلطان گردن زن معروف شده
است يك سال بعد از توماس مور  ,زن دوم خود «آن بولين
 »Boleynرا هم به همين صورت اعدام كرد.
روشنفکران و سیاستمداران در سراسر اروپا از اعدام مور
شگفت زده شدند .اراسموس بر او چون کسی درود فرستاد که
«روحش از هر برفی پالوده تر و نبوغش چنان ،که مانندش
را انگلستان هرگز ندیده و نخواهد دید» .دو قرن بعد جاناتان
سویفت گفت که او «شخصی از باالترین درجات اخالق که
این سرزمین تا به حال به خود دیده است» ،بود .دیدگاهی که
ساموئل جانسون نیز بر آن بود .هیو ترور-روپر تاریخدان در
سال  ۱۹۷۷گفت که مور «نخستین مردیانگلیسی بود که
ترین انسانگرایان و
ما احساس میکنیم میشناسیم ،قدیس ِ
انسانترین قدیسان ،مرد جام ِع رنسانس خنک شمالی ما» بود.
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خبرگزاریهای مختلف این روزها به کرات خبری
را بازتاب دادهاند« :مدیرعامل شرکت ارتباطات
زیرساخت از رایزنی جدی وزارت ارتباطات با
دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر بالگ اسپات و
یوتیوب در دانشگاهها خبر داد».
این خبر از جهات مختلف قابل بررسی است:
به گمان من احتمال اجرایی شدن چنین چیزی
بسیار ناچیز است .استداللهای مخالفان از هماینک
قابل پیشبینی است :هر دو سرویس میتوانند برای
درج نوشتهها و ویدئوهای مناقشهبرانگیز و حتی
برهمزننده «امنیت ملی» مورد استفاده قرار بگیرند.
حاال بیایید و تخیل کنیم که در دانشگاهها استفاده از
هر دو سرویس آزاد شود.
آیا این یک تبعیض آشکار برای سایر شهروندان
نیست؟ به چه علت یک خانم خانهدار ،یک دانشجوی
فارغ التحصیل و یک آدم عادی از خانهاش نباید به
این سرویسها دسترسی داشته باشد و به حال کسانی
که دسترسی دارند ،غبطه بخورد.
این روزها در اینترنت ایران ما شاهد برنامههای
عجیبی هستیم که ناقض اصل بسیار مهم Net
 neutralityاست.
 Net neutralityچه میگوید؟
طبق این اصل ،دولت و سرویسدهندگان اینترنتی
باید با همه اطالعات و دیتاهای اینترنتی ،رفتار
مشابهی داشته باشند .یعنی به هیچ عنوان نباید
تبعیضی روی محتوا ،وبسایت ،کاربر ،پلتفرم یا
اپلیکیشن اعمال کنند.

این اصل چیزی است که در ایران بسیار «شیک»
مورد خدشه قرار میگیرد! مثال میشنویم و میخوانیم
که اگر شما از فالن سایت استفاده کنید ،حجم دیتای
مورد استفاده در هنگام باز کردن آن سایت برای شما
نیمبها محاسبه میشود.
کاربران اینترنت در ایران چون معموال از قشر جوان
هستند و پول توجیبیشان به زحمت کفاف مخارج
روزانهشان را میدهد مسلما در نگاه اول از چنین
چیزی خوششان میآید .غافل از اینکه اگر قرار است
تخفیفی برای آنها در نظر گرفته شود ،این تخفیف
باید روی کل دیتای مصرفی آنها اعمال شود و یک
ابزار ایجاد تبعیض نباشد .حاال بیایید تصور کنیم که
ما دستهای از کاربرها را به خاطر اینکه تصور میکنیم
کاربری بهتر« ،قابل کنترل» یا آکادمیک دارند ،از
بقیه جدا کنی .بدون هیچ شک و تردیدی این کار،
نقص آشکار  Net neutralityاست.
اصال باید چیزی به عنوان کاربری سطح باال
و سطح پایین داشته باشیم؟!
خود من جزو کسانی هستم که از کاربریهای
بیهدفی که تنها برای وقتگذرانی و سرگرمی
هستند ناالن هستم .من بارها در یادداشتها به
سطح محتوای نازل در تلگرام و شبکههای اجتماعی
تاختهام.
اما داشتن دغدغه برای افزودن بر کیفیت مطالب و
اخبار و حذف «اخبار» و به اصطالح فکتهای کاذب
یک چیز است و دستهبندی کاربران یک چیز دیگر.
دستهبندی کاربران به دو دسته کاربران فرهیخته و
کاربران عام ،مثل همه دستهبندی تصنعی ایجاد شده
کار خطرناکی است.

به عبارتی تالش ما باید ارتقای سطح کاربری
کاربران با برنامهریزیها کالن فرهنگی و دلگرم
کردن تولیدکنندگان خوب محتوا باشد و نه ایجاد
دیوار بین آنها.
یک چیز کمی طنزآلود!
ما خودمان دانشجو بودهایم و روزهای اول کاربری
اینترنت خودمان را از هم یاد نبردهایم .حاال تصور
کنید که دانشجوهایی از بهترین دانشگاههای
کشورمان بعد از رفع فیلتر یوتیوب به جای پست
کردن ویدئوهای مربوط به «موتورهای احتراق
داخلی» بنشینند و ویدئوهای موسیقی و کلیپ ببینند
و حتی داب اسمش پست کنند! آن وقت چه سیاستی
باید در پیش گرفت.
بالگر یک سرویس رایگان و راحت برای انتشار
افکار ،باورها ،ایدهها ،تخیالت و روزنوشتهاست.
فیلتر یکجا و نه به اصطالح هوشمند این سرویس،
یکی از بزرگترین صدمات ممکن را به وب فارسی
وارد کرد که به گمانم هرگز قابل جبران نباشد.
با این کار انبوهی از وبالگنویسها ترجیح دادند که
سکوت اختبار کنند و در شرایطی که از کیفیت یا
امنیت در سرویسهای ایرانی و جانشین راضی نبودند
و حوصله خرید دامین و فضای شخصی را نداشتند،
دیگر مصرفکننده صرف اطالعات شدند.
اما بالگری که فقط برای دانشجوها قابل دسترسی
باشد ،چگونه میتواند اطالعات فرضی تولیدی آنها را
در دسترس همگان قرار بدهد؟
یوتیوب یک اقیانوس است .هر کسی به تناسب نیازها
و عالیق خود میتواند هر چیزی در اقیانوس پیدا
کند :مستندهای خوب ،ویدئوهای ورزشی ،مطالب

علمی ،ویدئوهای خبری ،فیلمهای خیلی قدیمی
کالسیک ،مرور و مقایسه گجتها ،ویدئوهیا تفریحی
و در این سالها سیاست ما این بوده که دسترسی به
این اقیانوس را محدود کنیم و یک استخر کنترلشده
در داخل داشته باشیم.
سیاست اجرایی کنونی و بیم از اینکه دستهای از
کاربران با دیدن مناظری از ساحل اقیانوس بزرگ
یوتیوب دچار به اصطالح خودباختگی و تغییر رفتار
شوند ،تا چه حد بهجا یا موفق بود ،باید مورد بررسی
قرار بگیرد.
و سرانجام میرسیم به حقیقتی که اعتراف به آن
برای خیلیها دشوار است:
فرهیخته ،مؤمن یا «مطلوب»سازی با ابزارهای
کنترلی به هیچ عنوان ممکن نیست.
تلگرام را باز میگذارید و میبینید که کانالهای
سرگرمی بیشترین مخاطب را پیدا میکنند؟
این موضوع به خاطر بدی تلگرام یا سوء رفتار
صاحبان این کانالها نیست ،بلکه به این خاطر است
که اصوال این دسته از مطالب خواهان و طرفدار زیاد
دارند و حقیقت موجود در جامعه همین است.
در فردایی که به فرض یوتیوب باز شود ،طبیعی
است که مثال پنج درصد کاربرها به سمت ویدئوهای
مستند و علمی و نظایر آنها جلب شوند و باقی آنها
 ۲۴ساعته شوهای قدیمی و مطالب تفریحی یا
ویدئوهای خبری که در تضاد با سیاستهای داخلی
هستند ،تماشا کنند.
شما نمیتوانید میزان تماشای محتواهای فاخرتر
یوتیوب را با دستور العمل و یا انتخابی کردن کاربران،
تغییر بدهید.

جایزه افتخاری لوکارنو برای بازیگر «پیانیست»
«آدرین برودی» بازیگر برنده اسکار آمریکایی
جایزه افتخاری جشنواره لوکارنو در سال  2017را
دریافت میکند.
به گزارش ایسنا« ،آدرین برودی» که برای بازی
در فیلم «پیانیست» موفق به کسب جایزه اسکار
بهترین بازیگر مرد شد ،جایزه افتخاری «لیپارد
کالب» جشنواره فیلم لوکارنو را روز چهارم اوت و
همزمان با نمایش فیلم «پیانیست» در میدان بزرگ

پیازا دریافت میکند.
«کارلو شاترین» رئیس جشنواره فیلم لوکارنو
در این باره گفت«« :آدرین برودی» با کارنامه
سینمایی متنوع و همچنان رو به شکوفایی خود،
سابقه همکاری با بزرگترین کارگردانان آمریکایی
از «کاپوال» و «وس اندرسون» تا «مالیک»
و «سودربرگ» را دارد و همواره با نشان دادن
وفقپذیری و مهارت فنی خود را در در طیف باالی

دنیای بازیگری قرار داده است.
جشنواره فیلم لوکارنو پس از کن ،ونیز و برلین
معتبرترین جشنواره سینمایی اروپاست و ویژگی
خاص آن نمایش فیلمها در میدان معروف «پیاتزا»
در فضای باز و بر پرده بزرگ است که در آنجا حدود
 ۸۰۰۰تماشاگر به دیدن فیلمها مینشینند.
هفتادمین جشنواره بینالمللی فیلم لوکارنو از
تاریخ دوم تا دوازدهم اوت (۱۱تا ۲۱مرداد) در

شهر لوکارنوی کشور سوئیس برگزار میشود و
امسال «الیور آسایاس» کارگردان و فیلمنامهنویس
فرانسوی در راس هیات داوران قرار دارد.

حمایت فدراسیون فوتبال از دربی سرخابیها در آلمان

چرئیس فدراسیون فوتبال از برگزاری دیدار استقالل
و پرسپولیس در کشور آلمان استقبال کرد.
به گزارش «مستقل» ،پس از حواشی که بر سر
برگزاری دیدار دوستانه استقالل و پرسپولیس در
کشور آلمان ایجاد شد ،فدراسیون فوتبال از این
مسابقه حمایت کرد.
مهدی تاج ،چرئیس فدراسیون فوتبال در این
خصوص گفت« :طبق قانون هر مسابقهای که قرار
است برگزار شود ،فدراسیون باید باخبر باشد و موافقت
کند .جلسهای را با مدیران باشگاههای استقالل و
پرسپولیس در دفتر آقای داورزنی برگزار کردیم.
فدراسیون هنوز به این نتیجه نرسیده بود که این دیدار
میتواند به نفع فوتبال ما بوده و درآمدی هم داشته
باشد .با این حال به خاطر مسائل اقتصادی ما حتی
به باشگاهها اعالم کردیم که اردوی خارج از کشور
نداشته باشند و از امکانات داخل استفاده کنند ،اما این
دو باشگاه شرایط اسپانسر خود را هم آوردند که این
بازی برای آنها درآمد خیلی خوب خواهد داشت .مبلغ
آن را هم در جلسه ذکر کردند و ما خواستیم این را در

نامهای به ما اعالم کنند».
وی افزود « :اگر درآمد داشته باشد ،خوب است و
این بازی در آلمان برگزار خواهد شد .ترکیب دو تیم
را هم برای این دو بازی هواداران میدهند که این
خودش درآمدزاست و صحبتهایی هم برای پخش
آن از تلویزیون شده است».
مهدی تاج در گفتوگویی با رادیو ورزش در
خصوص اینکه این روزها همه مطالبه صعود تیم ملی
از گروهش در جام جهانی را دارند و چه امکاناتی
برای رسیدن به این هدف پیشبینی شده است،
اظهار داشت :فردا همان خواهد شد که ما امروز
اندیشیدهایم .ما حتم ًا میتوانیم رشد کنیم ،در صورتی
که تدبیر نیکویی داشته باشیم.
وی افزود :ما در فوتسال و فوتبال ساحلی سوم دنیا
شدیم که افتخار بزرگی است ،اما مبلغی را متوجه
فدراسیون نکرد .با این حال فدراسیون برای موفقیت
این تیمها هم باید هزینه کند که این کار درستی هم
هست .اکنون تیم ملی به جام جهانی صعود کرده
و برخالف دورههای قبل که معمو ًال روزهای پایانی

رونی در تور آمریکا یونایتد شرکت نمیکند

قهر بهترین
گلزن تاریخ
منچستر

وین رونی ،بهترین گلزن تاریخ منچستریونایتد به زودی از این
باشگاه جدا خواهد شد و به تیم سابقش ،اورتون بازخواهد گشت.
ستاره  31ساله که  253گل در  559بازی برای منچستر به ثمر
رسانده و از پردرآمدترین بازیکنان لیگ برتر است ،پس از  13سال
به گودیسون پارک بازخواهد گشت .کاپیتان یونایتد در حال حاضر
هفتهای  300هزار پوند از یونایتد دریافت میکند که این رقم در
اورتون به  250هزار پوند کاهش خواهد یافت.
رونی تنها  39بازی در فصل گذشته انجام داد که بیشتر آنها به
عنوان نیمکت نشین و در دقایق پایانی بود .حال خبرگزاریها از عدم
شرکت او در تور آمریکا یونایتد خبر دادند که به احتمال بسیار فراوان
برای پیوستنش به اورتون در این تور شرکت نمیکند.
حال باید دید که مورینیو پس از جدایی زالتان و رونی ،چه
نقشههایی در سر دارد و آیا موفق به جذب موراتا خواهد شد یا نه.
انتظار میرود انتقال رونی تا پایان هفته اعالم شود.

به  17.5میلیارد نیاز داریم .وی در خصوص اینکه
وضعیت تیم امید هم نامشخص است و امیرحسین
پیروانی از عدم حضور بازیکنانش در اردو گالیه دارد
اظهار داشت :باشگاه یک بحث است و تیم ملی هم
بحث دیگر .ما انتظار داریم که طلسم  40ساله عدم
موفقیت تیم امید را بشکنیم و یک بار به المپیک
برویم .ما در همه ردهها موفق بودیم و اکنون نوبت
تیم امید است که جامعه مطالبه صعود این تیم به
المپیک را دارد .تیم امید هم با همان جوانان تقویت
شده و کار درستی بوده تا همان تیم را حفظ کرده و
آیندهنگری کنیم تا این تیم از رده خارج نشود.

گر جهانی به یک عطا بدهد
از کف خویش نشمرد به سخا

مراسم تشییع پیکر مرحوم عطاهلل بهمنش ،پیشکسوت عرصه رسانه و
مطبوعات برگزار شد .اهالی ورزش و مطبوعات صبح روز چهارشنبه در ورزشگاه
شهید شیرودی دور هم جمع شدند تا در مراسم تشییع پیکر مرحوم عطااهلل
بهمنش حضور داشته باشند.
از ساعت  9صبح ،مراسم تشییع پیکر عطا گزارشگر معروف رادیو و تلویزیون
در ورزشگاه شیرودی آغاز شد که در این مراسم چهرههای مطرح زیادی حضور
داشتند .در این مراسم چهرههایی همچون کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی
المپیک ،بهرام افشارزاده ،علی پروین ،حشمت مهاجرانی ،منصور برزگر ،حمید
استیلی ،بیژن ذوالفقارنسب ،جعفر کاشانی ،علی فتح اهلل زاده،عادل فردوسی پور
و همچنین تعداد زیادی از اهالی جامعه ورزش و همچنین رسانه حضور داشتند.
پیکر این مرحوم پس از تشییع ،به بهشت زهرا منتقل شد.
بهمنش از قدیمیترین و سرشناسترین گزارشگران ورزشی ایران بود .وی
نخستین گزارشگری زنده ورزشی در ایران از رادیو را در سال  ۱۳۳۷برای
رقابت دو و میدانی میان تیم ملی ایران و عراق از صدای ایران انجام داد.
وی در ساعات پایانی روز یکشنبه  ۱۱تیر  ۱۳۹۶مقارن با دوم ژوئیه  -روز
جهانی ورزشی نویسان -در  ۹۴سالگی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان
بانک ملی تهران درگذشت .علی دایی و مهدی تاج اولین کسانی بودند که به
درگذشت وی واکنش نشان دادند.

خاطرات شمال محاله یادم بره

شاعر:امیرحسین خوشحال
به منظور صفا و عشق و حالی!
سفر رفتیم یک شهر شمالی
هوای شهر ما آلوده بود و
هوای شهر آن ها بود عالی!
پتو و سفره را برداشت مادر
پدر هم توی دستش بود قالی
لب دریا رسیدیم و نشستیم
به سختی جور شد یک جای خالی!
نشد یک خانه یا ویال بگیریم!
( دلیلش نیست اصال ضعف مالی!)
دو ساعت بعد داداش بزرگم
خرید از سوپری پاچین و بالی!
من و داداش دیگر هم در این حین
به فکر گوجه بودیم و زغالی!
بگویم با شما چیزی که دیدم
نباشد حرف من هرگز خیالی
عزیزی بر سر خود روسری داشت!
یکی هم داشت یک مقدار شالی!
شلوارک شیک!
به پای عده ای
ِ
َو طرحش گل گلی یا خال خالی!
یکی قلیان لیمو می کشید و
یکی دنبال طعم پرتقالی!
صدای ضبط ماشینی بلند و
گروهی هم شده حالی به حالی!
َو دریا بود تیره از کثیفی!
َو ساحل هم شبیه آشغالی!
تمام نرخ ها چندین برابر
به طوری که ُمخم کرد اتصالی!
ولی با این همه از بهر سوغات
خریدم یک عدد ظرف سفالی
یقین دارم حسابی سود کرده
به جز آلوچه ایَ ،مرد باللی!
خیابان در خیابان بود خودرو
چه ایرانی ،چه چینی ،چه نپالی!!
به جان مادرم دریا ندیدم
ز فرط جمعیت در آن حوالی.
کوتاه ورزشی

صحبتهای تاج از تیم ملی تا باشگاهها

به جام جهانی میرفتیم ،امکان برنامهریزی هم کم
بود ،اما اکنون چند کار در فدراسیون فوتبال در حال
انجام است .در این خصوص جلسهای را با رئیس
سازمان گردشگری در فدراسیون فوتبال داشتیم
که در خصوص اعزامها صحبت کردیم .این جلسه
پیرامون برگزاری جام جهانی است.
 .سه چهار جلسه با کیروش به صورت مفصل
داشتیم و درباره اتفاقاتی که باید رخ بدهد ،صحبت
کردیم .این برنامهها را برآورد هزینه کردیم و دیدیم
که  20 ،10میلیارد بودجه الزم داریم .خیلی ساده
است و میدانید که اگر بخواهیم با تیمهای بزرگ
بازی کنیم ،هزینه دارد .ضمن اینکه بازی با هر
تیم بزرگی برای تیم ملی خوب نیست و به نفع تیم
ملی نیست .ما قب ً
ال با برزیل هم بازی کردیم ،اما
نفعی برای فوتبال ما نداشته است .ما باید ببینیم چه
مسابقهای به درد ما میخورد و به همین دلیل یک
بازی دوستانه با روسیه خواهیم داشت .این بازی
قطعی است و بازیهای دیگر را هم پیشبینی کردیم.
ما وقتی این برنامهها را برآورد هزینه کردیم ،نزدیک

شعر طنز

پروین با  ۱۰میلیارد نمیتواند خانه بخرد؟!

علی پروین گفته اگر جهاد کشاورزی خانهاش را
بفروشد ،در امجدیه چادر می زند و زندگی می کند.
خانه علی پروین به دلیل بدهی پسرش به جهاد
کشاورزی مصادره شده است و به زودی برای فروش
به مزایده گذاشته می شود .علی پروین اعالم کرده
در این صورت ،در امجدیه چادر می زند و بقیه
زندگی اش را در این ورزشگاه ادامه می دهد .بدهی
پسر پروین به دولت  25میلیارد است و ارزش خانه
پروین  35میلیارد .در بدبینانهترین حالت بین  7تا 10
میلیارد تومان از فروش این خانه برای پروین میماند
و حاال این سوال پیش می آید که او چرا باید در
امجدیه چادر بزند؟

رامین رضاییان لژیونر شد
رامین رضائیان توانست تستهای فنی باشگاه
اوستنده بلژیک با موفقیت پشت سر بگذارند.
رامین که چند روزی را در تمرین این تیم شرکت
کرده بود با عملکرد خوب خودش موفق شد تا
نظر کادر فنی را به خود جلب کند.به گفته مدیر
برنامههای رامین ،آنها هلند را ترک میکنند و
راهی بلژیک می شوند تا با مسئوالن باشگاه پای
میز مذاکره بنشینند.

وزیر با حمایت از کیروش
به برانکو پیغام داد؟
متولی اصلی باشگاه پرسپولیس از کیروش
حمایت کردهاست .مسعود سلطانی فر وزیر ورزش
روز گذشته به حمایت از کی روش پرداخت و گفت:
تمام تدارک الزم را برای حضور موفق تیم ملی در
جام جهانی می بینند و از این برنامه ها حمایت
می کنند .برنامههای کیروش همان چیزی است
که برانکو را عصبانی میکند! کارلوس برای حضور
موفق ایران در جام جهانی درخواست چند اردو کرده
است که باعث میشود تعطیلی لیگ در سال پیشرو
بیشتر باشد .بیشک حمایت سلطانیفر از کیروش
و تاکید به اینکه برنامههایش را اجرا میکنند،
میتواند یک پیام روشن به برانکو هم باشد.

تیم والیبال بانک سرمایه
در دو قدمی قهرمانی
تیم والیبال بانک سرمایه با شکست البحری عراق
و کسب چهارمین پیروزی متوالی خود به مرحله نیمه
نهایی رقابت های قهرمانی باشگاههای آسیا صعود
کرد .در نخستین بازی مرحله یک چهارم نهایی
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا که در
ویتنام برگزار می شود ،روز سه شنبه  13تیر ماه تیم
والیبال بانک سرمایه به مصاف البحری عراق رفت
و با شکست این تیم به عنوان نخستین تیم از چهار
تیم برتر مرحله نیمه نهایی معرفی شد.

