در آستان دوست
مو آن رندم که نامم بیقلندر
نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر
چو روج آیو بگردم گرد گیتی
چو شو آیو به خشتی وانهم سر
باباطاهر

دنیای حماسه و خیال

مهم نیست طرفدار بازیهای کامپیوتری باشید یا
کتابهای تخیلی حماسی یا حتی فقط داستانهای
خوب ،درهرحال حماسه ویچر اثر آنجی سپکوفسکی
مجموعه کتابی است که نمیتوان از آن صرفنظر کرد.
سپکوفسکی با بهرهگیری از افسانهها و داستانهای
بیشمار و نگاه منتقدانه و طنز تلخش ،اثری فراموش
نشدنی و بینظیر خلق کرده که میلیونها نفر در سطح
جهان باشخصیتهای آن شب و روز گذرانده اند.
گرالت ،ویچر اهل ریویا ،جنگجویی است که خود
سپکوفسکی او را مانند تیر از کمان رهاشده صاف و ساده
میداند؛ اما دنیا و سرنوشتی که گرالت را احاطه کرده
چنان پیچیده است که سادگی او به طرز دیوانهواری
عمیق و بامعنی جلوه میکند .شاید در نگاه اول فقط با
یک هیوالکش حرفهای که برای پول کار میکند روبهرو
باشیم؛ اما گرالت معموال با انسانهایی سروکار دارد که
هر هیوالیی را شرمنده میکنند و این انسانها هستند
که او را مجبور میکنند قوانین همیشگیاش را زیر پا
بگذارد .زبان نیشدار و بیباکی غیرطبیعی گرالت او را
به شخصیتی ماندگار ،فراموشنشدنی و محبوب تبدیل
کرده است که حتی در لحظههای آغشته به خون ،به او
احساس نزدیکی میکنیم .از طرف دیگر ،گرالت فقط یک
قطره است در میان اقیانوسی از شخصیتهای جذاب و
فوقالعاده این مجموعه کتاب که هرکدام لیاقت حماس
های جداگانه را دارند.
انتشارات آذرباد که پیش از این کتابهای دیگری در
زمینهی بازیهای رایانهای ازجمله :مجموع ه فرقه
اساسینها ( ،)Assassin’s Creedسهگانه جنگ
گناه ( ،)Diabloمجموعه رزیدنت اویل (Resident
 )Evilو… را به چاپ رسانده و اکنون به عنوان تنها
ناشر فعال در زمین ه داستانهای بازیهای رایانهای
اقدام به چاپ و نشر مجموعه حماسه ویچر کرده است.
کتاب اول این مجموعه با عنوان آخرین آرزو در تمام
کتابفروشیهای معتبر سراسر کشور دردسترس است.
امیدوارم هستم شما هم مانند من ساعتها ،بلکه سالها،
در دنیای ویچرها غرق شوید و از خواندن شاهکار آنجی
سپکوفسکی ،نهایت لذت را ببرید.

برگی از تاریخ

کشتار مخوف در هنگام حج
در روز جمعه  ۹مرداد  ۱۳۶۶پس از آن که حجاج ایرانی در
طی تظاهرات برائت از مشرکین« ،شعار مرگ بر آمریکا»
و «مرگ بر اسرائیل» سر میدادند ،نیروهای امنیتی
عربستان بر آنان آتش گشودند .در این واقعه  ۴۰۲نفر
به تیر مستقیم یا در اثر ازدحام جمعیت کشته و ۶۴۹
نفر زخمی ( ۳۰۳ایرانی ۱۴۵ ،عربستانی و  ۲۰۱از دیگر
ملیتها) شدند .پس از این واقعه ،حکومت عربستان
سعودی سفارتخانه خود را در تهران تعطیل و روابط
دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد.
حجاج عمدتا ایرانی که به شعارهای سیاسی موسوم به
«اعالن برائت از مشرکین» در طول مناسک حج واجب
پرداختهبودند ،مورد حمله ی نیروهای سعودی قرار گرفتند.
در این واقعه  ۲۷۵تن از حجاج ایرانی ۸۵ ،عربستانی از
جمله نیروی پلیس و  ۴۵تن از حجاج دیگر کشورها کشته
و شماری نیز زخمی شدند .این کشتار در زمان حکومت
ملک فهد اتفاق افتاد و این رویداد سبب ایجاد تنش در
روابط ایران و عربستان سعودی شد.
در کتاب خاطرات آیت اهلل حسینعلی منتظری آمده است
که ایشان چند ماه بعد از این واقعه در نامهای به امام
خمینی نوشتهاند و نسبت به عملکرد مسئوالن ایرانی در
این واقعه اعتراض نمودند.
بدین شرح که :بسیاری از افراد مورد اطمینان که خود
ناظر جریان و در خط مقدم راهپیمایی بودهاند میگویند
همه گناه گردن سعودیها نیست و ممکن بود راهپیمایی
آبرومندانه انجام شود و به اینجا هم منجر نشود ،ولی
در اثر تندی بچهها و بیبرنامگی اجماال هجوم و حمله
از طرف بچههای نپخته ما شروع شد و سوژه به دست
دشمن داد ،هر چند دشمن مجهز و مهیا بود و دنبال بهانه
میگشت تا ما را سرکوب کند .دشمن در سال قبل از آن
در موضوع جاسازی و قرار دادن مواد منفجره در ساکهای
حجاج با ما عاقالنه برخورد کرد و تا اندازهای اغماض کرد
و ما موضوع را رسیدگی نکردیم بلکه مغرور شدیم و در
سال بعد چنین مصیبت بزرگی برای عالم اسالم رخ داد.
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در خاطرات
سال  ۱۳۶۵مینویسند :آقای بشارتی اطالع داد که
عربستان اعالن کرده چند نفر از حجاج ایرانی در
ساکهای خود تیانتی داشتهاند .در پی این حادثه
 ۱۱۳نفر از حجاج ایرانی دستگیر شدند که به جز
دو یا سه نفر از آنها باقی آزاد شدند .رفسنجانی در
خاطرات خود در سال  ۱۳۶۶از گزارش عبداهلل نوری
یاد میکند که در آن ضمن غیرقابل گذشت بودن کار
عربستان ،به تندروی نیروهای داخلی هم اشاره شده
است.
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در خانه نجیب محفوظ به روی عموم باز شد
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طرحی در مصر در مرحله اجرا است که این امکان
را به گردشگران میدهد تا از خان ه نجیب محفوظ،
برنده نوبل ادبیات ،و همینطور خانههای نویسندگان
و هنرمندان دیگر مصری دیدن کنند.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) ،ساکنان و
گردشگران در قاهره میتوانند از خانه هنرمندان و افراد
تاثیرگذار مصری دیدن کنند.
به نوشته روزنام ه الحیات ،این اقدام برای
گردشگرانی که ساالنه با انگیزههای ادبی بازدید از
خانه و آثار برجایمانده از نویسندگان و شاعران به
شهری سفر میکنند میتواند مفید باشد.
محل زندگی سعاد حسنی ،ستاره سینما؛ محمد
التابعی ،نویسنده مصری ،یوسف شاهین ،کارگردان

سینما ،و فواد حداد ،شاعر لبنانیاالصل از مکانهایی
هستند که گردشگران در مصر میتوانند از آنها دیدن
کنند.
این اقدام را سازمان مردمی هماهنگی تمدنها در
مصر به مرحله اجرا گذاشته است .تابلوهایی که روی
آنها عبارت «این جا زیست» نوشته شده و بر سر در
منازل افراد تاثیرگذار که در مصر زندگی کرده بودند
نصب شدهاند تا گردشگران و عالقهمندان را به سوی
خود جذب کنند.
این فکر اولین بار از سوی کامل زهیری ،نویسنده
فقید مصری ،در زمان حیاتش مطرح شد .او
تالشهای بسیاری در جهت محقق کردن بازدید
از خانههای هنرمندان و شاعران در راستای افزایش

مصر به روی بازدیدکنندگان باز شده که اسم نجیب
محفوظ ،نویسنده مصری و برنده نوبل ادبیات ،نیز
میان آنها به چشم میخورد.
بازدید از خانههای مشاهیر ادبی و هنری در
کشورهای دیگر هم از جاذبههای گردشگری به
شمار میرود و سعی میشود در روند بازدید از آنها
سختگیری نشود.
در لندن گردشگران ميتوانند از خانهي چارلز ديكنز،
نویسند ه قرن نوزدهمی بریتانیا ،ديدار كنند یا به
خانهاي وارد شوند كه بنيامين جانسون در آن اولين
لغتنامه جامع انگليسي را نوشت یا در مكانهايي گام
بردارند كه لوكيشن داستانهاي پليسي شرلوك هلمز
به شمار ميآيد.

جذابیتهای گردشگری قاهره به انجام رساند.
زهیری که برنده بسیاری از جایزههای فرهنگی
شده بود تالشهای زیادی برای نصب تابلوی «در
اینجا زیست» بر سر در منازل مشاهیر قاهره کرد تا
به گردشگران و ساکنان قاهره اهمیت آن مکانها
یادآوری شود.
سعده ،رئیس سازمان مردمی هماهنگی تمدنها
گفته است انتخاب مشاهیر قاهره به عهده کمیتهای
از مورخین و اهالی فرهنگ مصری است .در این
پروژه تابلوهای «در اینجا زیست» روی خانههایی
نصب میشود که در فرهنگ و هنر مصر به گونهای
تاثیرگذار بودهاند و اکنون از این جهان رخت بربستهاند.
تا به حال درهای  10خانه از مشاهیر ادبی و هنری

اظهار نظر سحر قریشی دربار ه فرهیختگی!

بازیگر پرحاشیه سینمای ایران هرچندوقت یکبار هوس
میکند خود وارد چالش کند! یکبار درباره توهم پشت
صحنه کثیف سینمای ایران صحبت میکند و بار دیگر
به ستارههای بیبدیل سینما همچون نیکی کریمی حمله
میکند .یکبار درباره احمدی نژاد نظر میدهد و بار بعد
خود را لیدی گاگای سینمای ایران مینامد .هنوز هیچکس
جوابهایش به سواالت رضا رشیدپور در برنام ه دید در

شب را فراموش نکرده که وقیحانه بیسوادی خود را جار
میزد! حاال او اینبار روشنفکری و فرهیختگی را در بین
سینماگران به سخره میگیرد .سحر قریشی بازیگر سینما
با حضور در اکران خصوصی فیلم سینمایی «پا تو کفش
من نکن» درباره بازی در آثار تجاری و برچسبی که در این
باره به او میزنند ،گفت« :این برچسب به همه خورده است.
بعضی بازیگران رژ لبشان را پاک میکنند و رنگ موهایشان

را عوض میکنند میگویند ما فرهیختهایم .اما این نشانه
فرهیختگی نیست .کدام یک از بازیگرانی که االن جایگاه
فرهیختگی گرفتند فیلم گیشهای بازی نکردند؟»
سحر قریشی بسیار جسور و پر دل و جرات است که با
سطح سواد اجتماعی بسیار پایین (به گفت ه خودش) درباره
همه مسائل اظهار نظر میکند و جلوی چشمها و دوربینها
بودن را به هرچیز دیگری ترجیح میدهد.

قفل زنانه آزادی را باز کنید!

این بار خانمها دورهم جمع شدهاند و خواستهای دارند.
خواستهای که راستش را بخواهید من یکی هم اعتقاد دارم
کف خواستههای ورزشیشان میتواند باشد .میخواهند
بازی تیم ملی کشورشان را از نزدیک و در ورزشگاه ببینند.
حاال دیگر تیم ملی جشن صعودش را بی آنها گرفته و
بازی با سوریه اصال بازی حساسی نیست که بگوییم جو
استادیوم ممکن است نامناسب باشد .اتفاقا این بار از مسیر
درستی هم پیشآمدهاند .میخواهند یا اجازه داده شود در
کنار خانوادههایشان راهی ورزشگاه شوند یا حداقل یکبار
آزادی کامال زنانه باشد .اگر  ۳۸سال استادیوم مردانه
داشتیم ،شاید یکبار کامال زنانه کردنش هم اتفاق بدی
نباشد .باالخره آنها نیمی از جمعیت کشور را تشکیل

میدهند و چرا نباید یکبار بتوانند بروند و تیمی که
دوستش دارند را تشویق کنند؟
این خواسته راستش دیگر تب داغ این معدود خانمهای
افراطی و فمینیست و اینجور چیزها نیست .از همسرم تا
همه خانمهای معقولی که اطرافم میبینم ،خیلیهایشان
میگویند حاال واقعا یکبار این اتفاق بیفتد! مگر چه
میشود.
تازه یادمان نرود خود ما که ادعای اعتدالگرایی
داشتیم ،دوشادوش وزارت ورزش در تمامروزهای پیش
از انتخابات ،پررنگتر از همه در سالهای گذشته ،دنبال
شعار حل مشکل بانوان برای ورود به ورزشگاهها بودهایم.
حاال که این تشکیالت انتخابات را با رأی همین مردم

پشت سر گذاشته است ،محقق کردن این خواسته باید
در اولویت قرار بگیرد .این دیگر گالبی برجام نیست که
چیدنش سخت باشد.
مهمترین مشکلی که همیشه درباره ورود بانوان به
ورزشگاهها وجود داشت ،ماجرای آماده نبودن استادیومها
بود .حاال اما بارها مدبر ،رئیس سازمان تجهیز و نوسازی
اماکن ورزشی که خود سالها مسئولیت مهمی درجایی مثل
صداوسیما داشته است ،خیلی صریح میگوید ورزشگاهها
هیچ مشکلی ندارند و اگر این اراده وجود داشته باشد ،از هر
بازی فوتبالی که بخواهند ،آزادی میتواند میزبان خانوادهها
باشد.
البته ایرادی دیگر که از نظر فقهی گرفته میشود درباره
پوشش بازیکنان فوتبال است که این هم در همه این
سالها اگر از نظر شرعی دچار مشکل باشد ،مسابقاتش
اصال نباید از تلویزیون پخش میشد یا در جامعه هم نباید
مردان با پیراهنهای آستینکوتاه میرفتند و میآمدند.
این تابویی که ساختهشده ،بیشتر برای ترس از همان
شعارهاست.
اینکه خدای ناکرده حرمت حضور بانوان نگه داشته
نشود .ترسی که بارها یکی مثل مرحوم پورحیدری
همیشه محتاط ،خیلی صریح دربارهاش میگفت« :دور
امجدیه تا کنار خط ،خانم و آقا مینشستند و حرمت حضور
بانوان باعث میشد کالمی توهین نشنویم .مشکل این

حرفهای رکیک ورزشگاهها تنها با خانوادگی شدنش
حل میشود ».این را میتوانید از دکتر شجاعی بپرسید که
عمری همسری منصورخان را کرده ،کسی که عشقش با
مرحوم از درون استادیوم فوتبال شکلگرفته.
ایرادی ندارد اگر همه باهم در کنار خانوادهها بتوانیم بازی
را ببینیم و از تماشایش لذت ببریم؛ مثال بگوییم برای این
بازی ،ملی پوشان خانوادههایشان را به ورزشگاه میآورند.
خانمهای نماینده مجلس با خانوادههایشان میآیند و
سیاستمدارانی که میخواهند بیایند ،با خانواده به استادیوم
میآیند .بازی که حساسیتی ندارد .قرار است یک جشن
ملی باشد برای تجلیل از زحمات یک صعود دستهجمعی
به جام جهانی .اصال چرا این بازی را به یک جشن ملی
از همین جنگهایی که در اعیاد در همین استادیومها
میگیریم و از تلویزیون پخششان میکنیم ،تشبیه اش
نکنیم.
حداقل برای این بازی که حساسیت جدولی ندارد،
میبینید که این اتفاق میافتد .فقط نیاز به شهامت
دارد .شهامت گام برداشتن بهسوی وعدههایی که
دادهایم .چند سیاستمدار شجاع میخواهد و چندنفری
که خیلی ساده همین استداللها را بیان کنند .نهراسند
از اینکه بگویند واقعا ورزشگاه این قدرها فاسد نیست
و اگر خانوادگی شود ،میتواند فضای آموزشی داشته
باشد*.منبع :خبر آنالین

در برنامههای تمرینیاش به وجود آورده تا بتواند
پرقدرت برگردد .او رژیم غذایی سنگینی را آغاز

پایان ریاست  15ساله بر فدراسیون بسکتبال!

ریاست طوالنی مدت محمود مشحون بر فدراسیون
بسکتبال گویا به اتمام رسیده است .او از سال 1381
بدون وقفه ریاست فدراسیون را در دست دارد.
به گزارش مستقل به نقل از جام جم آنالین  ،در
روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر تغییرات در راس
فدراسیون بسکتبال زیاد شنیده شده است .خبرهایی
که منبع آن این بار اهالی بسکتبال نیستند بلکه از
خود وزارت ورزش و جوانان است.
بعد از آنکه مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان

گفت جوانگرایی در مدیران را آغاز کرده ایم و هم
اکنون در چند استان مدیران کل زیر چهل سال
منصوب کرده ام  ،این خبر با سرعت بیشتری در
میان چند فدراسیون ورزشی از جمله بسکتبال هم
پیچید که رئیس آن  76ساله است.
بر همین اساس و بر مبنای اساسنامههای داخلی
وزارت ورزش و جوانان که افراد باالی  70سال
نمیتوانند رئیس باشند ،این خبر که محمود مشحون
میرود و علی توفیق سرپرست فدراسیون بسکتبال

تا زمان تشکیل مجمع میشود  ،این روزها در وزارت
ورزش و جوانان پیجیده است.
توفیق دبیر کنونی فدراسیون بسکتبال پنجشنبه
به همراه  49تن از روسای فدراسیونهای
ورزشی همراه با وزیر ورزش و جوانان به تبریز
رفت و برای دقایقی در نشست مشترک وزیر
ورزش و جوانان و استاندار آذربایجان شرقی و
مقامات ستاد برگزاری تبریز  ٢٠١٨سخنرانی
کرد.

شاعر :استاد ناصر فیض

یاد باد آنکه سرکوی توام منزل بود
یعنی آن منزل خوبی که در آن ساحل بود
در دلم بود که با دوست نباشم هرگز
چه کنم دختر همسایه ما خوشگل بود
بعد یک عمر که میخواست به من سر بزند
از بد بخت من آن شب پدرم منزل بود
دوش با یاد حریفان به خرابات شدم
گرچه شب وارد آنجا شدنم مشکل بود
دیدم او را که نمیدیدم اگر ،بهتر بود
با سر و روی بدی داخل مجلس ول بود
حافظا خانم فیروزه بواسحاقی*
که گل سر سبد شعر به هر محفل بود
گرچه اشعار پر از مسئله و ناقص داشت
لیک در آنچه که میخواست دلم کامل بود!
*نام آدم خاصی نیست ،فقط یک نون به
حافظ قرض دادم و خاتم شد خانم ،همین!!!!
زوج خطرناک شیاطین سرخ

وقتی که اروپاییها به احترام کاپیتان اشکان میایستند!

جدال دوستانه تیمهای فوالم و ولفسبورگ در
لندن یک تماشاگر ویژه داشت ،تماشاگری که برای
طرفداران هر دو تیم چهره ای آشنا و محبوب بود.
به گزارش مستقل ،اشکان دژاگه کاپیتان تیم ملی
ایران که در سالهای گذشته با بر تن کردن پیراهن
دو تیم ولفسبورگ و فوالم با ارائه نمایشهای
دیدنی به محبوبیت خاصی نزد طرفداران این دو
باشگاه دست پیدا کرده بود به عنوان مهمان ویژه
مصاف تدارکاتی دو تیم در ورزشگاه کرایتون کاتج
حاضر شد.
حضور اشکان که به عنوان سورپرایز مسئوالن
باشگاه فوالم برای طرفداران باشگاه لندنی در
نظر گرفته شده بود باعث شد تا هر دو باشگاه در
اقدامی مشترک به قدردانی از زحمات چندین ساله
این ستاره ایرانی برای موفقیت و افتخارآفرینی با
پیراهن فوالم و ولفسبورگ بپردازند و تصاویری از
این بازیکن را روی خروجی سایتهای خود قرار

دخالت در کار حافظ!

کوتاه ورزشی

قدردانی مشترک تماشاچیان فوالم و ولفسبورگ از کاپیتان تیم ملی

دهند.
دژاگه بعد از عدم تمدید قرارداد از سوی باشگاه
ولفسبورگ این روزها در تالش برای عقد قرارداد
جدید است تا در سال منتهی به جام جهانی
انتخاب خوبی داشته باشد که از فوالم به عنوان
یکی از گزینههای جدی این بازیکن نام برده شده
بود .از همین رو حضور او در حاشیه بازی دوستانه
با ولفسبورگ بر این شایعات دامن زد که باید
منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار کاپیتان
تیم ملی و یکی از ستارههای کارلوس کی روش
برای موفقیت در جام جهانی روسیه خواهد بود.
این روزها اشکان برنامههای تمرینی پرفشاری را
در دستور کار خودش قرار داده است .وی که مدتی
به دلیل مصدومیت از مرز آمادگی دور مانده بود
و در چند بازی آخر تیمملی نیز نتوانست حضور
داشته باشد ،حاال پس از قطعی شدن صعود
ایران به جامجهانی ،دژاگه نیز تغییرات عمدهای

طنز

کرده و تمرینات پرفشاری هم انجام میدهد.
اشکان تا به حال پنج کیلو وزن کم کرده و
میگوید باید دوباره به همین میزان وزن کم کند.
او حتی یک مربی اختصاصی بوکس استخدام کرده
که تمریناتش پرفشار دنبال شوند .او که تمرینات
خوبی زیرنظر این مربی داشته حاال حسابی آمادهتر
از قبل شده و حتی پرشهای بلندتری هم دارد.
اشکان در طول این مدت با دو دوست خودش
که از فوتبالیستهای مطرح نیز هستند ،تمریناتی
روی چمن هم داشته است.
کوینپرنس بواتنگ مهاجم سابق میالن که در
السپالماس بازی میکند و دراکسلر که یکی از
پدیدههای فوتبال آلمان است.
این دو نفر کسانی هستند که با اشکان تمرین
کردند .ضمن اینکه دراکسلر و اشکان بچه محل
هستند و از دوستان بسیار نزدیک هم به حساب
میآیند.

لوکاکو پیش از این تحت هدایت مورینیو ،مدت
کوتاهی در چلسی بازی میکرد ولی نتوانست
جایگاهی در تیم مورینیو پیدا کند و در نهایت از
جمع آبیها جدا شد و به اورتون پیوست.
پس از انتقال  ۷۵میلیون پوندی وی به
منچستریونایتد ،همه میدانستند که رفاقت
صمیمانه بین او و پل پوگبا و رابطه نزدیکش با
مورینیو در این انتقال نقش بسزایی داشته است.
روملولوکاکو در بازیهای پیش فصل تاکنون ۵
بار برای تیمش به میدان رفته و  ۲گل را به ثمر
رسانده است.

امیدوارم آخرین بار باشد!
سرخیو راموس ،کاپیتان رئال مادرید ابراز
امیدواری کرد که نیمار ،ستاره بارسلونا این
تیم را ترک کند و به پاری سن ژرمن بپیوندد.
ادامه حضور نیمار در بارسا در شک و شبهه
فراوان قرار دارد و گفته میشود پاری سن
ژرمن با پرداخت  ۲۲۲میلیون یورو ،بند فسخ
او را فعال خواهد کرد .نیمار در پیش فصل و
در دیدار دوستانه مقابل رئال نمایش خوبی
داشت و حال راموس ابراز امیدواری کرد که
او بارسا را ترک کند .او گفت ” :من با نیمار
پیراهن عوض کردم و امیدوارم این آخرین
باری باشد که این اتفاق میافتد”.

وقاحت فنی از نوع درخشان!

خیلی عجیب است که درخشان سرمربی
پیشین پرسپولیس و فعلی نفت از علی کریمی
درخواست کند بیاید و دستیار او در تیم نفت
شود .پیش از آغاز فصل علی کریمی به عنوان
سرمربی نفتیها انتخاب شد اما پس از اینکه
متوجه شد اوضاع مالی این تیم ناامیدکننده
است .درست قبل از بازی سوپرجام مقابل
پرسپولیس از سمت خود کنار رفت تا حمید
درخشان بالفاصله جانشین او شود .حاال که یک
هفته از لیگ برتر سپری شده حمید درخشان از
علی کریمی درخواست میکند دستیار او در تیم
شود ،این خبری است که روزنامه گل میدهد.

هاشمی :نگاهمان در اعزام بانوان به
بازیهای داخل سالن حمایتی است
به گزارش ایسنا ،کیومرث هاشمی در پایان
جلسه ستاد عالی بازیهای المپیک و آسیایی که
با حضور سلطانی فر در وزارت ورزش و جوانان
برگزار شد گفت :هم کمیته ملی المپیک و هم
وزارت ورزش و جوانان در بخش بانوان ضمن
توجه به کسب مدال ،رویکرد حمایتی دارند اما
در بخش آقایان به دنبال مدالهای حداکثری
هستیم .نباید فراموش کنیم که سطح بعضی
از رشتهها در این مسابقات حتی از بازیهای
آسیایی هم باالتر است که امیدواریم با هماهنگی
دو دستگاه بیشترین بهره را از این بازیها ببریم

فیفا ،فدراسیون فوتبال ایران را
جریمه کرد
فیفا ،فدراسیون فوتبال ایران را  ۱۰هزار
فرانک سوییس جریمه کرد .این جریمه برای
اتفاقات دیدار برابر ازبکستان علیه فوتبال
ایران اعمال شده است.
به گزارشایسناوبه نقل از فیفا ،فدراسیون
بینالمللی فوتبال (فیفا) جدیدترین تنبیهات
انضباطی را برای تیمهای حاضر در رقابتهای
انتخابی جام جهانی را اعالم کرد .فیفا با اشاره
به اتفاقات دیدار ایران و ازبکستان ضمن دادن
اخطار کتبی ،فدراسیون فوتبال ایران را ۱۰
هزار فرانک سوئیس جریمه کرد.
معلوم نیست این جریمه به خاطر نبود
پرچمهای فیفا در ابتدای مسابقه بوده است یا
مربوط به پرچم دو کشور (ایران و ازبکستان)
در ابتدای بازی در ورزشگاه بوده است.

