
و  کرده  پیدا  بسیاری  مخاطبان  سیما  و  صدا  روزها  این 
مهمترین علت آن نیز پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای 
دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران است که در 

صدر همۀ آن ها مناظرات زندۀ نامزدها قرار دارد.
هر چند پخش مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری سابقۀ 
طوالنی در جهان دارد، اما این امر در ایران به سه دورۀ پیش 
باز می گردد و هنوز مسئلۀ تازه ای است. آن قدر تازه که حتی 
آشنا  برنامه هایی  چنین  دکور  طراحی  با  نیز  هنرمندان مان 
نیستند و طرح های شان ملغمه ای از هنر ایرانی و کپی برداری 
از نمونه های غربی است که هیچ بویی از هویت ایرانی ندارد.

با اینکه امیرحسین میرطالب، طراحی و اجرای دکور برنامه 
نود را نیز در کارنامه خود دارد، اما نتوانسته دکوری در خور 

اهمیت مناظره های انتخاباتی طراحی کند. دکور میرطالب در 
کلیت شبیه همان دکور چهار سال قبل است که برای نخستین 
بار مناظره ها به صورت گروهی به اجرا درآمد و طبیعتاً همیشه 
اولین تجربه ها با اشکاالتی نیز رو به رو هستند. حال آن که چرا 
این طراح جوان اساس کار خود را بر پایۀ طرح چهار سال قبل 
بنا نهاده و صرفا کمی به چاشنی ملی – مذهبی آن افزوده، 

سؤال برانگیز است!
امیرحسین میرطالب  بزرگ ترین اشکال در طراحی  شاید 
عدم توجه به ایجاد یک انسجام بصری باشد؛ به طوری که 
بتوان در کنار توجه به جزئیات، به یک کلیت واحد رسید. به 
طور نمونه در دکور مناظره های انتخاباتی امسال آنچه بیش 
از همه به چشم می آید، تنوع رنگ های بی ارتباط با یکدیگر 

است. فضای صحنه به شکل سرد و بی روحی آبی شده و 
باالی سر نامزدها پرچم ایران به شکلی بزرگ و نازیبا طراحی 
گشته است. جالب این که در هیچ فضای دیگری از رنگ های 
پرچم برای رسیدن به یک هارمونی حداقلی نیز استفاده نشده 
از طرح های هندسه اسالمی و  این میان استفاده  است. در 
با  ارتباطی  هیچ  اساساُ  که  ختایی  و  اسلیمی  اسپیرال های 
یکدیگر ندارند نیز عالوه برآن که تمرکز بیننده را از فرد کاندیدا 
به فضای پشت سر او معطوف می کند، نوعی دو گانگی و عدم 

وحدت را هم با خود به همراه آورده است.
میزهای  و  همچنین دیگر عناصر بصری هم چون تخته 
مکعبی شکل، خالی از هرگونه پویایی و حرکت طراحی شده اند 
که این امر در کنار نور پردازی بسیار روشن فضا و رنگ تمامًا 

آبی برنامه، همۀ هیجانات را خنثی کرده و سبب شده تا دکور 
انتخاباتی از یک برنامه معمولی نیز معمولی تر  مناظره های 

گردد.
عناصر  روی  بر  مطالعه ای  چندان  ما  کشور  در  متأسفانه 
بصری مرتبط با فرهنگ و هویت ملی مان انجام نگرفته و 
ملی  هویت  القای  برای  نیز  ایران  پرچم  رنگ های  از  حتی 
استفاده نشده است. چرا که توجه طراحان بیشتر به سوی 
شعاری کردن فضا، بدون در نظر گرفتن ایجاد هویت بصری 
ملی است. از این رو چنین طرح هایی چه به عنوان دکور یک 
برنامه، چه به عنوان یک فیلم یا هر قالب هنری دیگری، قادر 
به ایجاد یک حس مشترک نیستند و خیلی زود از حافظه ها 

پاک می شوند.

طنزیمات انتخاباتی  گذر و نظر
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در فضای مجازی شاید بتوان گفت که حامیان 
دولت تدبیر از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند ولی 
هدف  جمعیت  اگر  که  داده است  نشان  تجربه 
آدم های ساده ی کوچه و بازار باشند که زندگی شان 
با شبکه های اجتماعی درنیامیخته است ما بسیار 
ضعیف عمل کرده ایم و رقبای دولت نفوذ بیشتری 
نباید  آمده ایم  راه  نیمه ی  تا  پیداکرده اند. حال که 
بگذاریم این نهال تازه پا گرفته ی اصالح و اعتدال 
از هم بشکند. باید از گوشی های موبایلمان بیرون 
دالیلمان  بگذاریم  جامعه  بطن  بر  قدم  و  بیاییم 
و  عقل  با  و  بگوییم  را  روحانی  از  حمایت  برای 
منطق دیگران را پای صندوق های رأی بکشانیم. 
حوزه ی عملکرد جوانان حامی روحانی با گفتگوی 
مردم  دوستان،  خانواده ها،  مردم،  با  سینه به سینه 
کوچه و بازار و نخبگان تکمیل تر خواهد شد.حسن 
روحانی در جمع هواداران خود در ورزشگاه شهید 
بسیار  مقطع  یک  در  ما  امروز  گفت:  شیرودی 
حساس و تاریخی قرارگرفته ایم، سرنوشت خودمان 
را در جمعه آینده می خواهیم تعیین کنیم و راهی 
که در سال ۹۲ انتخاب کرده ایم و برگزیده ایم و 
اقلیتی در مقابل آن ایستاده اند را انتخاب می کنیم 
این  ادامه  و  بیشتر  تحول  از  اقلیت  همان  امروز 
خود  که  همان طور  هستند.باید  نگران  شرایط 
برنامه ها  تا  خواست  ایران  مردم  همه  از  روحانی 
و  کنیم  مرور  دیگر  یک بار  را  دولت  کارنامه ی  و 
آن را برای همه ی آن ها که سکوت پیشه کرده اند 
یا فریب وعده های دروغین را خورده اند بازخوانی 
بسیار  یازدهم  دولت  چهارساله  کارنامه  کنیم. 
درخشان تر از کارنامه های ۳۸ ساله افرادی است 
که در دستگاه های دیگر بوده اند. عملکردی قابل 
دفاع که می شود با اطالع رسانی درباره اش و نیز 
ابهام زدایی از آن بسیاری را به شرکت در انتخابات 
ورزشگاه  در  سخنانش  در  نمود.روحانی  دعوت 
که  داد  ارائه  هوادارانش  برای  فرمولی  شیرودی 
نشان از درایت و شناختش از تأثیر فعالیت میدانی 
دارد. او دعوت کرد تا همه مردم ایران به صورت 
یک به اضافه ۱۱ در انتخابات شرکت نمایند. اگر 
هر  و  برویم  رأی  صندوق های  پای  نفره   ۱۲ ما 
مرد و زنی ۱۱ نفر دیگر را پای صندوق های آرا 
دعوت کند بی تردید ما پیروز مسیر پیشرفت ایران 

خواهیم بود.

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

با پایان گرفتن جنگ جهانی اول در ساعت ۱۱ ـ 
روز ۱۱ ـ ماه یازدهم سال ۱۹۱۸، بلشویکی شدن 
جنگ  باتالق  در  افتادن  و   ۱۹۱7 اکتبر  در  روسیه 
مارس  در  ایران  از  نظامیان روس  احضار  و  داخلی 
۱۹۱۹ و نیز از میان رفتن امپراتوری عثمانی )470 
ساله و مدعی خالفت اسالمی( و افتادن بین النهرین 
)سراسر  آن  عربی  متصرفات  از  بزرگی  بخش  و 
جزیرۀ العرب( به دست انگلستان، دولت لندن همه 
توجه خود را به تحت الحمایه کردن ایران معطوف 
بود. حوادث گیالن و تشکیل یک دولت در  کرده 
رشت، اعزام یگان های انگلیسی به غازیاِن گیالن 
بلشویک ها  احتمالی  تعّرض  از  جلوگیری  بهانه  به 
دولت  وادار کردن  ایران،  مناطق ساحلی شمال  به 
تهران به فرستادن یگان های قّزاق )نظامیان ایرانی 
با آموزش، سالح و لباس روسی( به گیالن و اعدام 
دکتر  ازجمله  خان  میرزاکوچک  یاران  از  چند  تَنی 
استاندار  حشمت به تصمیم سردار معظم خراسانی 
اعزامی به گیالن در اپریل و می ۱۹۱۹، گسترش 
ایران  مرکزی  مناطق  در  به ویژه  ناامنی  و  راهزنی 
در ماه می این سال به سرکردگی رجبعلی و رضا 
جوزانی و ...، ترغیب بلوچ ها به دست اندازی به راه ها 
و روستاهای کرمان و ... به دولت لندن در رسیدن 
لندن  دولت  بود.  کرده  بسیار  خود کمک  به هدف 
که وضعیت را آماده اجرای برنامه ها و سیاست های 
خود دید در اَُمرداد ۱۲۹۸ )اوت ۱۹۱۹( با وثوق الدوله 
وقت  )نخست وزیر(  الوزراء  رئیس  وثوق(  )حسن 
آن  به موجب  که  کرد  امضاء  را  معروف  قرارداد  آن 
نیروهای  تسلیحات  و  آموزش  امور  ایران،  مالیه 
افسران  و  انگلیسی ها  دست  در   ... و  ایران  مسلح 
این کشور قرار می گرفت و به خواست دولت لندن، 
نیروی قزاق یکی می شدند. در  ایران و  ژاندارمری 
برابر، انگلیسی ها وعده داده بودند که از سازش نامه 
اوت ۱۹07 ـ تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ مسکو 
و لندن خارج شوند!ـ  سازش نامه دوجانبه ای که لنین 
بود  لغو کرده  را  آن  انقالب روسیه  پیروزی  در پی 
و نظامیان روسیه به کشور خود احضار شده بودند 
با کنار رفتن  و دیگر، سازش نامه ای وجود نداشت. 
روسیه، انگلستان به اجرای نمایشنامه یکه تاز شدن 
در میدان ایران پرداخته بود.با اجرای قول و قرارهای 
لندن با وثوق الدوله، ایران یک سرزمین تحت الحمایه 
انگلستان می شد ـ ایرانی که در طول قرن نوزدهم 
دام  در  افتادن  و  مسکو  و  لندن  با  کردن  مدارا  با 
و  کوچک تر  شدن،  دستاویز  و  آن ها  دسیسه های 

نصف شده بود.

خاورانی  محمد  ابن  علی  اوحدالدین  حکیم 
اوحدالدین  دیگر  روایتی  به  یا  ابیوردی  انوری 
محمد ابن محمد!!! با این اسم ورسم طوالنی و 
شبهه ناکش، شاعر و دانشمند ایرانی قرن ششم 
متداول  معلومات  از  بسیاری  است. وی  هجری 
زمان خود هرچه بود کسب کرد و نگذاشت به 

دیگران چیزی برسد!
انوری استاد قصیده سرای شعر پارسی، آراسته 
همچنین  موسیقی،  و  خوش نویسی  هنرهای  به 
دانش های ریاضیات، فلسفه و طب بود و به گفته 

خودش در اخترشناسی مرجع بوده است!
 Rich kids of Balkh از  انوری خان 
از  پدرشان  چراکه  می شدند  محسوب  نیز 
خود  پسر  شازده  برای  و  بود  درباری  کارگزاران 
میراث فراوانی به جا گذاشته بود که شازده پسر 
و  کرد  عیاشی  و  خوش گذرانی  صرف  را  همه 
با  بود  اختراع شده  آن وقت ها  اینستاگرام  اگر 
پس  انوری  می داد.  ُپز  حسابی  عکس هایش 
از فرط  به زمین زد،  را  ارث پدری  تمام  ازینکه 
تهی دستی، ناچار به مجیزگویی اهل سیاست شد 

و شاعری در دربار شاهان را پیش گرفت.
تصور کنید آدمی را با آن همه هنرهای پیدا و 
پنهان که به امید خلعتی مداحی سلطان سنجر 
می کند و پس از مرگ او و استیالی ترکان غز 
بر خراسان به ستایش امرا و سفرای بالد مختلف 
مشغول می شود و خالصه کم نمی گذارد از تأیید 

سالطین سلیطه!
انوری خان بعد از مدتی که جا پای خودش را 
شوخی  شوخی  اشعارش  بین  در  می کند  سفت 
بار جماعت  زبان هزل  با  تیکه ی سنگین  چارتا 

صاحب منصب می کند!
حتی یک بار قطعه ای در هجو مردم بلخ به نام 
ملت  نخبه کشی  رگ  که  می شود  منتشر  انوری 
همیشه درصحنه گل می کند و خشم و غوغایی 
در بلخ برانگیخته می شود چنانکه زیر پست های 
انوری فحش های رکیک کامنت می کنند و کار 
کرده اند  را  کشتنش  قصد  که  می کشد  آنجا  به 
مجلس  انتهای  از  یکی  داریم  روایت  حتی  و 
سیمان  بلخ  رآکتور  قلب  تو  »انوری  زده:  فریاد 
بزرگان ختم  با وساطت  البته  می گیریمت!« که 

به خیر می شود!
وی در اواخر عمر زهد پیشه کرد و از مالزمت 
سالطین کناره گرفت، طنز و هزل را هم برای 
داد  ترجیح  و  گذاشت  کنار  و  بوسید  همیشه 

کارهای علمی اش را ادامه دهد.
تا آنجا که یان ریپکا از ایران شناسان اروپایی 
مدعی شده است که انوری نخستین کسی بوده 
است که به قانون جاذبه زمین پی برده و نیوتن 
فیزیک  پایه گذار  مسخره اش  قوانین  آن  با  که 

کالسیک است باید برود کشکش را بسابد!
اگر چنین فرضیه ای را بپذیریم آن وقت قانون 
جسمی  »اگر  می شد:  بیان  این طور  نیوتن  سوم 
کند،  وارد  وری  یه  جسمی  به  این وری  نیرویی 
طبق گفته ی انوری، جسم یه وری نیرویی برابر 

ولی اون وری به جسم اولی وارد خواهد نمود.«
در پایان به عنوان نتیجه گیری باید عرض کنم 
قدر  دیگران  ندانیم  را  مشاهیرمان  قدر  اگر  که 
مشاهیرمان را خواهند دانست... پس در راستای 
خوب  شعرهای  داخلی  تولیدکننده ی  از  حمایت 

بخوانیم نه شعرهای بند تنبانی!
با سپاس فراوان، پایان!

در آستان دوست 

آرش وکیلی

نگاهی به دکور مناظره های انتخابات ریاست جمهوری                  شاعر سالطین سلیطه!
تبلیغات میدانی با 

فرمول انتخاباتی: ۱ + ۱۱

بازی های دولت لندن برای تحت الحمایه کردن ایران

حادثه بالی جان ستاره

لیست جدید تیم ملی

طبق اعالم سایت باشگاه بایرن مونیخ هافبک دفاعی 
اسپانیایی باواریایی ها که هفته پیش قهرمانی تیمش در 
گرفت  تصمیم  هفته  این  بود،  شده  مسجل  بوندس لیگا 
که به کشورش برگردد و بخشی از اوقات فراغتش را به 
کوهنوردی بگذارند اما دچار حادثه ای می شود  که بر اثر 

آن استخوان ترقوه اش می شکند.

یک  از  خود  امروز  شماره  در  ورزشی  خبر  روزنامه 
افشاگری شوک آور در آفریقای جنوبی خبر داده است و 
نوشته کی روش مچ دوبازیکن را در اتاقشان گرفته است.

بود  داده  وعده  که  طور  همان  ملی  تیم  سرمربی 
فهرست جدید خود برای برپایی اردوی آماده سازی تیم 
ملی در خردادماه را منتشر کرد، فهرستی با اسامی جدید 

و انتخاب های عجیب!

سرمربی تیم نفت تهران از مسئوالن باشگاه دلخور است 
و اعالم کرده است که هدفش قهرمانی در حذفی و سپس 
خداحافظی است. وی گفته است: نفت را قهرمان می کنم 

و می روم پی زندگی ام!

دیدار برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه 
شب بین دو تیم یوونتوس و موناکو در تورین برگزار شد. 
این بازی با پیروزی ۲ بر ۱ تیم میزبان به پایان رسید. 
یوونتوس با توجه به برد ۲ بر صفر در دیدار رفت توانست 

به راحتی به فینال این رقابت ها صعود کرد.

هفت اورنگ جامی 

تویي که در نفست مي وزد شمیم بهار
بیا به کوچه ما، عطر نرگسانه بیار

تو جاودانه  تر از حس آفتاب و درخت
تو عاشقانه تر از شوق آب و شالیزار

براي از تو سرودن بهانه الزم نیست
حکایت نفس است و حالوت تکرار

چه عطري از تو در آفاق من پراکنده  

است
که شعر، مست شده، واژه را نمانده قرار
چقدر شعر من از واژه »تو« لبریز است

چقدر ذوق من از انتظار تو سرشار
چقدر بي تو نفس مي کشم؛ دریغ از من
چقدر خسته ام از این هواي تیره و تار

 چه مي شود که بیایي؟

 چقدر رویایي است
در این سیاه زمستان، طلوع صبح بهار

محمد امین زاده
بشریت  عالم  منجی  میالد   
خدمت  را  )عج(  قائم  حضرت 
تبریک عرض  عزیزان  همه شما 

می نماییم.

دریچه

میهایی ایگنات  

یک صعود دلچسب با درخشش ستاره های آبی
استقاللی ها در دو دیدار قبلی خود برابر لوکوموتیو تاشکند 
و االهلی دبی در دور برگشت رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا 
به تساوی یک بر یک دست یافت و در دیدار برابر التعاون نیز 
تا دقیقه 76 بازی با نتیجه یک بر یک جریان داشت اما ضربه 
کاوه رضایی از پشت محوطه جریمه باعث شد تا نوار تساوی 

های استقالل در دور برگشت را قطع کند.
کاوه رضایی در دو دیدار گذشته ی استقالل برای آبی پوشان 
موفق به گلزنی شده بود و حاال برای سومین بازی متوالی در 
دور برگشت گلزنی کرد تا استقالل با ۱۱ امتیاز راهی مرحله ی 
بعدی لیگ قهرمانان آسیا شود. در پایان بازی استقالل برابر 
التعاون مهاجم آبی ها به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب 

شد.
فرشید باقری هم درست مثل تمام هفته های این فصل لیگ 
برتر و لیگ قهرمانان آسیا در جدال با التعاون در نیمه دوم به 
جای امید ابراهیمی مصدوم وارد زمین شد تا نقشی که در این 

هفته ها به او سپرده شده را به خوبی ایفا کند. 
تعویض طالیی استقاللی ها که در بازی هفته پایانی برابر 
سپاهان زننده گل نایب قهرمانی در لیگ برتر آن هم تنها چند 
دقیقه بعد از ورود به زمین بود این بار در دوحه پاس گل برتری 

تیم را مقابل التعاون ساخت.
فرشید باقری از لحظه ای که وارد زمین شد در تمام جنگ 
های تن به تن مقابل بازیکنان التعاون برنده لقب گرفت و رد 

یکی از سماجت ها و تعقیب هایی که داشت توانست از اشتباه 
فاحش بازیکنان عربستانی نهایت بهره را برده و با توپ ربایی 
کاوه رضایی مهاجم تشنه گلزنی استقالل را در موقعیت خوب 
گلزنی قرار بدهد تا به این ترتیب زمینه دبل برابر حریف سعودی 
فراهم شود.هافبک همواره نیمکت نشین استقالل که در روزها 
و هفته های گذشته موضوع جدایی او از این تیم به یکی از 
سوژه های جنجالی بازار تابستانی تبدیل شده با عملکردی که 
در چند بازی اخیر داشته قطعا بیشتر از قبل مورد توجه سایر 
باشگاه ها قرار خواهد گرفت، موضوعی که می تواند برای علیرضا 

منصوریان تبعات زیادی داشته باشد.
صعود  به  یادداشتی  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سایت 

استقالل به دور حذفی واکنش نشان داد و نوشت: کاوه رضایی 
را وارد  بازی گل پیروزی استقالل  پایان  به  ۱4 دقیقه مانده 
التعاون کرد تا آبی ها با کسب پیروزی به مرحله ی  دروازه ی 
در  تنها  که  التعاون  کنند.  آسیا صعود  قهرمانان  لیگ  حذفی 
صورت پیروزی می توانست به دور بعدی صعود کند در دقیقه ی 
۱۹ و با ضربه ی جابر انصاری )بازیکن سمت راست تصویر( 
دروازه ی خود را بازشده دید. محمد السیاری در دقیقه ی ۳6 
کار را به تساوی کشاند. با این حال، کاوه رضایی گل پیروزی 
استقالل را به ثمر رساند تا آنها در دور بعد به مصاف العین 
عربی،  متحده  امارات  نماینده ی  گروه  این  در  بروند.  امارات 

االهلی، صدرنشین شد.

ایوانکوویچ که پیش از این قصد داشت پس از بازی با الوحده 
در صورت راهیابی سرخپوشان به مرحله بعدی رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا استراحت چند روزه ای به بازیکنانش بدهد، زمان 

شروع تمرینات را شنبه هفته آینده اعالم کرد.
 به همین خاطر بدون استرس تمرین و مسابقه اعضای تیم 
پرسپولیس سه شنبه ناهار را میهمان سرمربی تیم خود بودند. 
این ضیافت توسط برانکو ایوانکوویچ به مناسبت یک فصل 

تالش سرخپوشان و قهرمانی در لیگ برتر تدارک دیده شده 
بود و نتیجه بازی دوشنبه شب هر چه می شد، تغییری در آن 

ایجاد نمی کرد.
کرد  اعالم  میهمانی  این  جریان  در  پرسپولیس  سرمربی 
بازیکنان می توانند تا آخر هفته استراحت کنند و تمرینات از 

ساعت ۱7 روز شنبه در ورزشگاه خیریه عمل آغاز می شود.
برگزار  از رستوران های فرحزاد  ناهار در یکی  این ضیافت 

شد و همه بازیکنان و اعضای کادر فنی در آن حضور داشتند. 
البته مهدی طارمی که ظاهرا از این فرصت استفاده کرده تا 
به بوشهر برود با اجازه برانکو به این ضیافت نیامد. طاهری و 
ترکاشوند هم به این میهمانی آمدند و به نظر می رسید بعد از 
دو هفته سخت جو بین بازیکنان و مدیران باشگاه هم مثبت 
شده است. مدیران باشگاه در این ضیافت با برانکو سر یک میز 
نشستند و بعد از صعود شیرین به مرحله یک هشتم نهایی همه 

مشکالت را فراموش کرده اند تا موفقیت های بعد از قهرمانی 
هم حاصل شود.

اینطور که گفته می شود مشکل مسدود بودن حساب باشگاه 
مطالبات  آینده  روز  دو سه  و طی  پرسپولیس هم حل شده 
بازیکنان پرداخت می شود که اگر اینگونه شود فکر کردن به 
راه های از پیش رو برداشتن لخویا با فراغ بال و خیال راحت تری 

مرور خواهد شد.

ارتش سرخ در ضیافت صعود 

صعود بی دردسر یووه به فینال

طلوع صبح بهار

تیم ملی والیبال امیدهای ایران قهرمان آسیا شدند. در 
فینال دومین دوره رقابت های والیبال قهرمانی امیدهای 
آسیا تیم ملی ایران با حمایت 6 هزار تماشاگر اردبیلی 
به مصاف ژاپن رفت. ملی پوشان ایران با برتری ۳ بر 
صفر برابر حریف آسیای شرقی خود قهرمانی را در خانه 
به دست آوردند. تیم ملی ایران تمام بازی های خود را 
قهرمان  بدون شکست  و  پیروزی پشت سر گذاشت  با 

این رقابت ها شد.
با  امروز  ایران  والیبال  پوشان  ملی  قهرمانی  جشن 
رضازاده  ورزشگاه  در  اردبیلی  تماشاگران  پرشور  حضور 
برگزار شد و در خیابان های منتهی به آن جای سوزن 
داده  قهرمانی سر  و سرود  و مردم جشن  نبود  انداختن 

بودند.
در  خود  پرشور  حضور  با  امروز  اردبیلی  تماشاگران 
سالن رضازاده حماسه ای بزرگ خلق کردند و یک صدا 
را تشویق  ایران  امید  والیبال  تیم ملی  تا آخرین لحظه 
کردند و امروز سیچلوی ایتالیایی محبوب قلب اردبیلی ها 

شد. تماشاگران اردبیلی با تشویق سیچلو و بازیکنان تیم 
تبریک  را  بزرگ  پیروزی  این  ایران  امید  والیبال  ملی 
گفتند و شور و حال خاصی امروز در اردبیل به وجود آمد.

سودای مسابقات جهانی مصر
تیم  داشت:  اظهار  ایران  امید  والیبال  تیم  سرمربی   
والیبال امید ژاپن یکی از تیم های قدرتمند این دوره از 
مسابقات بود که خوشبختانه بازیکنان تیم والیبال امید 
ایران توانستند با حمایت هواداران پرشور اردبیلی در این 

دیدار به پیروزی برسند.
این مسابقات  در  قهرمانی  برای  افزود:  خوان سیچلو 
تالش های بسیاری انجام داده و تمرینات ویژه ای برگزار 
کرده بودیم که خوشبختانه امروز مزد زحمات خود را به 

دست آوردیم.
مصر  جهانی  مسابقات  فکر  به  امروز  از  گفت:  وی 
تمام  از  بهره گیری  با  می کنیم  تالش  و  هستیم 
ظرفیت های بازیکنان خودمان بتوانیم در این مسابقات 
همین  به  و  بیاوریم  دست  به  قبولی  قابل  موفقیت  نیز 

منظور تمرینات منسجمی برای حضور قدرتمند در این 
رقابت ها برگزار می کنیم.

تمامی  از  خود  به نوبه  بنده  کرد:  تصریح  سیچلو 
با  مدت  این  در  که  می کنم  تشکر  اردبیلی  تماشاگران 
ایران  امید  والیبال  تیم  یاری رسان  خود  پرشور  حضور 
بودند و درنهایت تیم ملی والیبال امید ایران با قهرمانی 

در این مسابقات پاداش هواداران را به آنان اعطا کرد.
بلندقامتان ایران بر قله آسیا 

فینال  بازی  در  شد  موفق  ایران  امید  والیبال  تیم   
دومین دوره رقابت های والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۳ 
سال آسیا مقابل تیم ژاپن با نتیجه ۳ بر صفر به برتری 
رسیده و عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند.

از حمایت حدود ۸ هزار  این مسابقه  این تیم که در 
در ست  توانست  بود،  بهره مند  اردبیلی  پرشور  تماشاگر 
نخست این بازی با نتیجه نزدیک ۲7 بر ۲5 و در ست 

دوم نیز با نتیجه ۲6 بر ۲4 به پیروزی برسد.
نیز  را  دیدار  این  سوم  ست  ایران  امید  والیبال  تیم 

باقدرت آغاز کرد و موفق شد در این ست هم با نتیجه 
۲5 بر ۱۹ پیروز شده و مقام اول این مسابقات را کسب 
کند. تیم والیبال امید ایران ضمن قهرمانی در این دوره 
توانست  شد  برگزار  اردبیل  میزبانی  به  که  رقابت ها  از 
جواز حضور در رقابت های جهانی مصر را نیز کسب کند.

ترتیب  به  نیز  چین تایپه  و  ژاپن  امید  والیبال  تیم 
مقام های دوم و سوم این مسابقات را کسب کردند و این 
رقابت ها با حضور ۱۱ تیم آسیایی به مدت هشت روز در 

ورزشگاه رضازاده اردبیل برگزار شد.
مراسم اهدای جوایز تیم های نخست تا سوم مسابقات 
والیبال امیدهای آسیا با حضور وزیر ورزش و مسئوالن 
استان و فدراسیون والیبال به صورت باشکوه برگزار شد 
والیبال  تیم ملی  تا آخرین لحظه  اردبیلی  و تماشاگران 
باید به خاطر برگزاری  ایران را تشویق کردند که  امید 
این رویداد بین المللی به مسئوالن استان و هیئت والیبال 
تبریک  می کردند  شبانه روزی  تالش  که  اردبیل  استان 

گفت.

مسوت اوزیل هافبک آلمانی توپچی ها نسبت به خبرهایی که در مورد خروجش از باشگاه آرسنال منتشر 
شده است واکنش نشان داد.

به گزارش مستقل و به نقل از ساکرنت، آرسنال از سال ۲004 نتوانسته است قهرمانی در لیگ برتر انگلیس 
را به کسب کند. همین موضوع باعث شده است خیلی ها این احتمال را بدهند که ستاره های این تیم ازجمله 
مسوت اوزیل در تابستان این تیم را ترک کنند. قرارداد این هافبک آلمانی در تابستان به پایان می رسد. این 

در حالی است که این بازیکن هنوز صحبتی برای تمدید آن نداشته است.
مسوت اوزیل درباره حضور در آرسنال گفت: برای من خیلی خوشحال کننده است که در آرسنال هستم. 
در لندن هستم و این شهر نیز یکی از بهترین شهرهای دنیاست. عالوه بر آن از حضور در آرسنال هم 
خوشحال هستم چون این تیم یکی از بهترین تیم های جهان است. همان طور که در گذشته هم گفتم از 
حضور در تیمی چون آرسنال خوشحال هستم چون اینجا کاماًل راحتم. پیش تر هم گفتم در تابستان درباره 
تمدید و مسئله قرارداد صحبت خواهیم کرد. اکنون مهم تر از هر چیزی آرسنال است که بازی های مهمی 

در پیش دارد.
این بازیکن آلمانی که در طول فصل با انتقادات زیادی روبرو شد، ادامه داد: انتظارات همیشه از شما باالست 
و البته من این را به دید مثبت می بینم. در کل می دانم توانایی انجام چه کاری دارم و صحبت های منتقدان 
تأثیری روی عملکردم نمی گذارد. عالوه بر آرسنال، برای رئال مادرید و تیم ملی آلمان هم بازی کردم و بارها 

مورد ستایش یا انتقاد قرار گرفتم. این باعث شده است تا فرد قوی تری شوم.

قهرمانی در آسیا، جشن باشکوه در اردبیل

پاسخ اوزیل به خبرهای خروجش از آرسنال

مچ گیری در آفریقا

دایی: می روم پی زندگی ام!

لیورپول  فوتبال  تیم  سنگالی  ستاره 
به عنوان برترین بازیکن فصل تیمش 

انتخاب شد.
سادیو مانه به عنوان بهترین بازیکن 
شد.  برگزیده  لیورپول  باشگاه  فصل 
عنوان  به  هم تیمی هایش  توسط  وی 
شده  انتخاب  فصل  بازیکن  بهترین 
دلیل  به  حاضر  حال  در  مانه  است. 
و  است  میادین  از  دور  مصدومیت 
از  فصل  این  در  را  زیادی  بازی های 
دربی  دیدار  در  او  است.  داده  دست 
زانو  ناحیه  از  اورتون  مقابل  لیورپول 
جراحی  عمل  تحت  و  شد  مصدوم 

قرار گرفت.

 6 و  گل   ۱۳ ساله   ۲4 بازیکن  این 
حضورش  فصل  اولین  در  گل  پاس 
ثبت  لیورپول  دیدارهای  در  آنفیلد  در 
کرده بود. مانه در این فصل پیش از 
جام  قهرمانی  رقابت های  در  حضور 
لیورپول  ترکیب  در  آفریقا  ملت های 
بعد  اما  کرد  عمل  درخشان  بسیار 
این  در  کشورش  ملی  تیم  حذف  از 
انگلیس  به  مصدومیت  با  بازی ها 
استراحت  مدتی  از  بعد  بازگشت.وی 
رسید  خودش  اوج  روزهای  به  دوباره 
و در لیورپول موثر بازی کرد اما دوباره 
در دیدار مقابل اورتون مصدوم شد تا 

فصل را از دست بدهد.

ستاره سنگالی بهترین بازیکن لیورپول

ای به یادت تازه جان عاشقان
                                                               زاب لطفت تر زبان عاشقان

از تو بر عالم فتاده سایه ای
                                                              خوبرویان را شده سرمایه ای

عاشقان افتاده آن سایه اند
                                                             مانده در سودا ازان سرمایه اند


