در آستان دوست
وقتی بهشت عزوجل اختراع شد
حوا که لب گشود عسل اختراع شد!
آهی کشید و آه دلش رفت و رفت و رفت!
تا هاله ای به دور زحل اختراع شد!
حامد عسکری

گذر و نظر

نامه نگاری اداری از
قاجار تا امروز

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

اینروزها بسیار مواجه میشویم با مسئولینی که از
نوشتن دوخط نامه اداری ناتواناند ،یا چه بسیار شاعرنماها
یا روزنامهنگارانی که وقتی مطلبی مینویسند حاصلش
ملغمهای از غلطهای نگارشی ،امالیی ،دستوری و ...است.
در چنین شرایطی خواندن نامهای با ادبیات فاخر عصر
قاجار ،خالی از لطف نیست.
نوشتهای که میخوانید نامهای است که مرحوم «ميرزا
محمد الويري» به مرحوم احمدخان امير حسيني سيف
الممالک فرمانده فوج قاهر خلج نوشته که آغاز تا پايان نامه
از حروف بینقطه الفبا انتخابشده و بیانگر تسلط نویسنده
بر دایره واژگان گستردهای از قلمرو زبان پارسي است.
انگيزه نامه و موضوع آن کمي درآمد و کثرت عائله و
تنگي معيشت بوده است .اين نامه در زمان ناصرالدینشاه
نوشته شده است.
متن نامه:
سرسلسله امرا را کردگار احد ،امر و عمر سرمد دهاد .دعاگو
محمد ساوهای در کلک و مداد ساحرم و در علم و سواد
ماهر .ملک الملوک کالمم و معلم مسائل حالل و حرام.
در کل ممالک محروسه اسمو رسم دارم .درهرعلم معلم و
در هر اصل مؤسسم .در کلک عماد دومم درعالم ،در علم
و حکم مسلم کل امم سرسلسله اهل کمالم اما کو طالع
کامکار و کو مرد کرم؟ دلمرده آالم دهرم .کوه دردها در
دل دارم .مدام در دام وام و علیالدوام در ورطه آالم دهرم
هر سحر و مسا در واهمه و وسواس که مداح که گردم و
کهرا واسطه کار آرم که مهامم را اصالح دهد و دو سه
ماهم آسوده دارد .مکرر داد کمال دادم و در هر مورد مدح
معرکهها کردم .همه گوهر همه در ،همه الله همه گل،
همه عطار روح همه سرور دل ،اما الل را مکالمه و کر را
سامعه و کور را مطالعه آمد .همه را طال سوده در محک
ادراک آورده احساس مس کردم و المساس گو آمدم؛ اما
عالمه دهرم ،ملولم و محسود و عوام کالحمار محمود و
مسرور ال اله اال اهلل وحده وحده دال در گله مسدود دار در
همه حال که کارهاي همه عکس مدعا آمد عالوه همه
دردها و سرآمد کل معرکهها عروس مهر در آرامگاه حمل
درآمد .عالم و عام الم و کرام ،صالح و طالح ،صادر و وارد،
کودک و سالدار ،گدا و مالدار ،همه در اصالح اهل و اوالد
و هر کس هر هوس در معامله و سودا دارد آماده و اطعمه
و هر سماط گردآورده ،حلوا و کاک ،سرکه و ساک ،کره
و عسل ،سمک و حمل ،گرمک و کاهو ،دلمه و کوکو،
امرود و آلو ،الي کلم کدو ،همه در راه ،مکر دعاگو که در
کل محرومم و در حکم کالمعدوم .اگر موهوم و معلول
معدل سه صاع و دو درم ارده گردد حامد و مسرورم .مگر
کرم سرکار اعلي که سرالولد و سرالوالد در او طلوع کرده و
دادرس آمده ،دردها دوا ،وامها ادا و کامها روا گردد...
برگی ازتاریخ

سپاهی که در مصر گم شد

در تابستان سال  525پيش از ميالد ،و طبق محاسبات تقويم
نويسان بر پايه نوشتههاي هرودت و ساير مورخان باستان
نگار؛ ژوئيه اين سال (چنين ماهي در دو هزار  534سال
پيش) ،يك سپاه چهل هزار نفري ايران كه از سوي کمبوجیه
دوم ،مامور شناخت و تصرف مناطق جنوبي ليبي و ضميمه
ساختن آنها به متصرفات ایران در مصر شده بود در غرب
صحراي مصر و در منطقه واحه سيوا گرفتار توفان شن شد
و در زير شن مدفون گرديد كه فصلي از تاريخ قرون قديم
تحت عنوان «سپاه گمشده پارسيان» را تشكيل مي دهد .در
سالهاي اخير باستانشناسان موفق به يافتن آثاري از اين سپاه
شدهاند و تالش در اين زمينه ادامه دارد .باستانشناسان با يافتن
محل مدفون شدن سپاه گمشده ايران و به دست آوردن سپر،
نيزه ،شمشير ،جنجر ،كمان ،زره ،كاله خود ،نيم تنه چرمي و
كورسلت (زيرپوش نظامي ـ كورست مردانه) و  ،...بر اين باورند
كه خواهند توانست بر تجهيزات و پيشرفت صنايع نظامي
ايران باستان عميق ًا دست يابند .به عالوه ،از طريق آزمايش
«دي .ان.ا ».و تشخيص نژاد بدانند كه آيا ارتش ايران آنزمان
از سرباز خارجي (مرسنر) استفاده ميكرده و يا اين كه همه
نظاميان از اقوام ايراني بودند .به نوشته باستاننگاران (برپایه
طرز قرار گرفتن اشیاء و استخوانهای مکشوفه در محل) ،اين
سپاه ايراني در بامداد و هنگامي که افراد آن سرگرم صرف
صبحانه بودند با توفان عظيم شن رو به رو شده بود .فرمانده
سپاه پس از آغاز توفان شن پيکي را روانه «تبس» کرده بود تا
کمبوجیه را از ماوقع آگاه سازد و علت تأخير را بيان دارد .افراد
کمکي اعزامي از «تبس» نتوانستند از تالش خود نتيجه بگيرند
و از سپاه گمشده اثري بيابند.
هرودوت مینویسد :از اطالعاتی که بهدست آمدهاست چنین
بر میآید که این لشکر به واحهای که دیار سعیدان نام داشت
رسیدند اما از آن پس راجع به سرگذشت آنها هیچگونه اطالعی
در دست نیست .در هر حال آن دسته به حدود آمونیها نرسیدند
و به مصر هم مراجعت نکردند ولی به گفته آمونیها و دیگران
که گویا از ایشان شنیده باشند هنگامی که این عده واحه را
ترک کردند ،ضمن پیشروی در صحرای بین این آبادی و سامان
طایفه آمونی باد جنوبی با شدتی تمام برخاست و لشکر شاهی
را که مشغول خوردن غذای نیمروز بودند ،در زیر ریگ روان
مدفون و به کلی ناپدید کرد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
معاون اجرایی :امیررضا نظری
دبیر سرویس سیاسی :امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگوهنر :الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی  :شهال منصوریه
دبیر سرویس گوناگون :آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی :سعید قلیچی
دبیر سرویس بینالملل :نفیسه اهللدادی
گرافیک و صفحه آرایی :حمید کریمی-عاطفه مجیدی
ویراستار :پریا فردوس
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توصیههای مهم در رابطه با گرمازدگی و پیشگیری از ابتال به بیماریها

 )1از آشامیدن آبی که از سالمت آن اطمینان ندارید مانند
آب اماکن عمومی که از نحوه تهیه آن و تأمین یخ مورد
استفاده اطالع ندارید ،تا حد امکان خودداری و در بیرون از
منزل از آبهای بطری استاندارد استفاده نمائید.
 )2از لولههای آب فضای سبز در پارکها هرگز آب
ننوشید .این آبها بدون تصفیه و حاوی مقدار زیادی
میکروبهای بیماری زا است که در صورت نوشیدن
میتواند عفونتهای گوارشی را باعث شود.
 )3از یخهای غیر خوراکی یا یخهایی که روی سطوح
آلوده و در تماس با دست افراد مختلف قرار گرفتهاند،
استفاده نکنید.
 )4با توجه به گرمای شدید هوا و تمایل باال به
نوشیدنیهای خنک اکیداً توصیه میگردد ،از
نوشیدنیهای غیر بهداشتی مانند انواع فالوده  ،شربت و
یخ در بهشت که توسط فروشندگان دوره گرد عرضه
میگردد خودداری نمائید.
 )5به منظور جلوگیری از ابتال به بیماریهای منتقله از
شیر فاسد یا آلوده ،تا حد امکان از بستنیهای پاستوریزه
صنعتی به جای بستنی سنتی استفاده نمائید.
 )6با توجه به استقرار هوای گرم و تأثیر آن بر فساد
مواد غذایی حساس ،توصیه میگردد از خرید مواد غذایی
حساس از جمله لبنیات و مواد پروتئینی و تخم مرغ از
دست فروشان اکیداٌ خودداری نمائید.
 )7از خرید فست فود از دکههای خیابانی خودداری
فرمایید ،زیرا فاقد امکانات نگهداری مواد غذائی هستند و
خمیر و مواد اولیه را برای ساعات طوالنی خارج از یخچال
نگهداریمینمایند.

 )8در صورتی که در سفر با خود وعده غذایی حمل می
کنید ،به یاد داشته باشید ،بهترین زمان مصرف مواد غذایی
گرم تا  2ساعت پس از طبخ غذاست و پس از آن رشد
میکروبهای بیماریزا شروع می شود .پس غذای پخته
را بیش از دو ساعت نگهداری ننمائید.
 )9در سفر با توجه به گرمای شدید هوا اکیداً از مواد غذایی
که در آن تخم مرغ و مواد با پایه شیر مثل سس مایونز به
کار رفته با توجه به فساد سریع استفاده ننمائید.
 )10از خرید آب میوه جات مانند آب انار و غیره که در
قالب بطریهای بسته بندی فاقد مجوز بهداشتی و آرم
سیب سازمان غذا و دارو عرضه میگردد اکیداً خودداری
نمائید زیرا این محصوالت عموم ًا تقلبی و با استفاده از
رنگ و اسانس غیر مجاز تهیه میشوند.
 )11از شنا کردن در کانالهای روباز آب خودداری
فرمائید ،زیرا آب موجود در کانالها به علت عدم تصفیه
میتواند انواع عفونتهای گوارشی و پوستی را ایجاد
نماید.
 )12تا حد امکان از حضور در فضای آزاد و پیادهروی
طوالنی مدت و فعالیتهای فیزیکی زیر نور خورشید
خودداری شود .استفاده از کالههای سایباندار ،لباسهای
نخی با رنگ روشن ،همچنین استحمام مداوم از جمله
روشهایی هستند که از گرمازدگی جلوگیری مینماید.
یاد آوری میشود دمای خورشید میتواند دمای بدن را تا
15درجه فارنهایت افزایش دهد.
 )13استفاده از عینک آفتابی با حفاظت استاندارد در
مقابله با اشعه ماوراء بنفش ( )UVخورشید و همچنین
استفاده از کرم ضد آفتاب مناسب جهت جلوگیری از آفتاب

سوختگی توصیه میگردد.
 )14استفاده از خاکشیر ،تخم شربتی و مصرف آبلیمو در
آشامیدنیهای روزانه به کاهش گرمازدگی و عطش ناشی
از آن کمک مینماید.
 )15به پیش بینی وضعیت هواشناسی و تغییرات دمای
محل سکونت و اطالعات و گزارشهای هواشناسی که
از رادیو و تلویزیون پخش میشود ،توجه کنید.
 )16افراد سالمند و کودک و بیماران قلبی عروقی از جمله
افراد حساس و از عمده قربانیان موج گرما هستند که در
حد امکان بایستی در برابر شرایط گرمایی حفاظت شوند.
 )17در حد امکان اصول کمکهای اولیه مقابله با شرایط
اضطراری حاصل از موج گرما را فرا گیرید.
 )18غذا را به مقدار کم و در وعدههای (دفعات) متعدد
مصرفکنید.
 )19زمانی که مجبور به فعالیت در محیط باز هستید تعداد
دفعات استراحت و فاصله انداختن بین کار را رعایت کنید.
عالئم گرمازدگی و روشهای مقابله به شرح ذیل
میباشند:
* کرامپ عضالنی حاصل از گرما زدگی :عبارت است از
درد و اسپاسم عضالنی میباشد که عمدت ًا بهواسطه گرما و
رطوبت زیاد که طی آن بدن مایعات خود را از دست داده و
پاها و شکم را درگیر میکند رخ میدهد.کرامپ عضالنی
عالمت و نشانه ای از اختالل بدن در نتیجه گرما میباشد.
* شوک گرمایی :وضعیتی که در نتیجه فعالیتهای
فیزیکی شدید و یا فعالیت در زیر نور مستقیم خورشید،
بدن بهواسطه تعریق بیش از حد ،آب خود را از دست داده
و با کاهش شدید مایعات مواجه خواهد شد.

درست و نادرست در رسمالخط

هومن عباسپور
بارها نوویراستاران درباره رسمالخط کلمات از
ما میپرسند که مث ً
ال «کتابخانه» درست است یا
«کتابخانه»؟ موضوع این یادداشت همین کلمۀ
«درست» است که نابجا بهکار میرود.
باید بدانیم که «درست» دربرابر «نادرست» قرار
میگیرد .در رسمالخط ،فقط زمانی میتوانیم بگوییم
فالن صورت نوشتاری «درست» است که دربرابر
صورت یا صورتهای «نادرست» قرار گیرد .مث ً
ال

بعد از مثبت اعالم شدن جواب آزمایش مدال
آوران تکواندوی ایران این سوال مطرح است که
آیا مدال برنز تکواندوکار تیم ملی ایران در بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی به دلیل مثبت بودن
تست دوپینگ پس گرفته میشود؟
هفتمین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاههای
آسیا در حالی طی روزهای  ۲۴و  ۲۵فروردینماه
سال  ۹۶در شهر ساری برگزار شد که در جریان این

«مسئله» (صورت فارسی و رایجتر امروز) و «مسأله»
(صورت اصیل عربی آن) هر دو “درست”اند ،ولی
«مسیله» “نادرست” است .مثال دیگر« :خانهای»
(صورت رایجتر امروز) و «خانهیی» (صورتی که
زرینکوب بهکار میبرد و در «شاهنامه» چاپ خالقی
مطلق بهکار رفته) و «خانهئی» (صورتی که شاملو
بهکار میبرد) هرسه “درست”اند ،ولی «خانهایی»
“نادرست” است .گاهی یک صورت نوشتاری
رفتهرفته رایجتر میشود؛ مث ً
ال «بسوی» و «به سوی»
(بافاصله) و «بهسوی» (بیفاصله) هر سه درستاند،
منتها «بهسوی» (بیفاصله) “رایجتر” است.

تکواندو ،آبروریزی و دیگر هیچ!

مسابقات ،از برخی هوگوپوشان حاضر در این رقابتها
آزمایش تست دوپینگ گرفته شد که پس از مدتی
نتیجه آزمایشها اعالم شد و در نتیجه تست دوپینگ
هر دو ورزشکار ایرانی مثبت اعالم شده است.
(ع-د) و (م-پ) دو تکواندوکاری هستند که در
مسابقات جام باشگاههای آسیا حضور داشتند و
مسئوالن ستاد مبارزه با دوپینگ از آنها تست
دوپینگ گرفتهاند که متأسفانه تست این هوگوپوشان

مثبت اعالم شده است.
البته مدیر تیمهای ملی تکواندو با تأیید مثبت
بودن دوپینگ هر دو تکواندوکار در مسابقات جام
باشگاههای آسیا ،مدعی شده که نامهای از سوی
فدراسیون جهانی تکواندو به فدراسیون تکواندو ایران
ارسال شده که در آن مثبت بودن تست دوپینگ دو
هوگوپوش ایرانی در جام باشگاههای آسیا اعالم
شده است .حاال مهمترین نکته اینکه ،یکی از این

مث ً
ال رسمالخط فرهنگستان باشد« ،کتابخانه» را
برمیگزیند .گاهی برخی اشخاص ،پس از سالها
مطالعه و تحقیق ،چنان اعتباری یافتهاند که خودشان
رسمالخط خاصی دارند و میگویند فالن صورت
کلمه را «من اینطور مینویسم»؛ مث ً
ال میگویند من
بهجای «آنچه» ،مینویسم «آنچه» .البته قرارگرفتن
در این دسته فقط برای معدودی از اشخاص مجاز
است که دانش کافی دستکم درزمینۀ رسمالخط و
صرف و ریشهشناسی داشته باشند وگرنه ،بدون داشتن
این دانشها ،حاصل کارشان اسباب انتقاد و استهزا
خواهد بود.

دو تکواندوکار کشورمان در ترکیب تیم ملی راهی
بازیهای کشورهای اسالمی شده و حتی مدال نیز
کسب کرده است و حاال باید منتظر باشیم ببینیم که
مسئوالن فدراسیون جهانی آیا مدال این هوگوپوش
ایرانی را پس خواهند گرفت یا خیر؟ امیدواریم که
این اتفاق برای ملی پوش کشورمان رخ ندهد ،چرا
که قطع ًا آبروریزی بزرگی برای تکواندوی ایران رقم
خواهد خورد.
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از عجایب
فدراسیون فوتبال

سایت فدراسیون فوتبال روز
گذشته در خبری اعالم کرد که
مجید جاللی سرمربی تیم پیکان
به دلیل مصاحبه علیه سازمان لیگ
و ارکان فدراسیون فوتبال به کمیته
اخالق دعوتشده و باید توضیحاتی
را ارائه دهد .این مسأله با واکنش
تند جاللی در رسانهها همراه شد
و سرمربی پیکان به شدت علیه
فدراسیون موضع گرفت .حاال اما با
جنجالی شدن ماجرا سایت فدراسیون
فوتبال در مصاحبهای که با مجید
جاللی داشته ،از قول وی نقل کرده
که کمیته اخالق این مربی را دعوت
نکرده است! جاللی در این گفت و
گو عنوان کرد :در صحبتی که با
مدیران کمیته محترام اخالق داشتم،
مشخص شد که هیچ دعوتی از من
برای حضور در کمیته اخالق صورت
نگرفته است .بنابراین وقتی دعوتی
در این زمینه نبوده ،طبیعی است که
بحث دیگری وجود نداشته باشد .وی
افزود :من در سالهای اخیر همواره
از روند رخ داده در ارتقا و پیشرفت
مسابقات لیگ برتر تمجید کرده بودم
و این واقعیتی بود که رخ داده است.

گاهی یک صورت نوشتاری منسوخ میشود ،ولی
باز هم نمیتوان آن را «نادرست» دانست؛ مث ً
ال تا
همین نیم قرن پیش «به او» را «باو» هم مینوشتند،
ولی امروز دیگر «باو» منسوخ شده است ،با این
حال نمیتوانیم به عبداهلل مستوفی ،نویسندۀ کتاب
بینظیر «شرح زندگانی من» که فارسیاش از بیشتر
ویراستاران امروز بهتر بوده ،خرده بگیریم که چرا «به
او» را «باو» نوشته است .گاهی ،برای برگزیدن یک
صورت نوشتاری ،مالکی را درنظر میگیرند و از آن
پیروی میکنند؛ مث ً
ال «کتابخانه» و «کتابخانه»
هر دو “درست”اند ،منتها اگر مالک ویراستار

*عالئم شوک گرمایی:
سردی پوست ،رطوبت و کرختی ورنگ پریدگی پوست،
عرق شدید ،سردرد ،تهوع ،سرگیجه ضعف و بیهوشی
میباشد.
اقدامات :انتقال فرد گرمازده به یک مکان خنک،
جداکردن لباسهای تنگ به منظور خنک کردن آن
همچنین مرطوب کردن پوست با استفاده از حوله مرطوب
و باد زدن فرد گرما زده  .اگر فرد هوشیار باشد به آن آب
خنک داده شود.
اگر فرد گرما زده آب دریافت شده را از طریق استفراغ
از دست دهد و یا هوشیاری خودرا از دست دهد ،با واحد
اورژانس ( )115تماس حاصل نمایید.
گرمازدگی شدید :عبارت است از وضعیتی خطرناک
و تهدید کننده حیات فرد گرما زده میباشدکه طی آن
سیستم کنترل گرمایی از فعالیت باز ایستاده و کنترل خود
را بر بدن از دست میدهد و بدن توان خنک سازی خود
به خود را ندارد.
عالئم گرمازدگی شدید:
احساس گرما ،قرمزی پوست ،خشک یا مرطوب آن،
تغییرات سطح هوشیاری ،استفراغ و باال بودن دمای
بدن اقدامات :انتقال فرد گرما زده به یک مکان خنک،
خنک سازی یا سرد کردن بدن فرد مذکور و اگر نیاز
باشد به منظور خنک سازی سریعتر ،از یخ یا کیف یخ
و نیز بهواسطه پیچاندن یخ در یک پارچه نسبت به خنک
نمودن فرد اقدام گردد و عمدت ًا اندام یا اعضای بدن مانند
مچ دستها ،قوزک پاها کشاله ران،گردن و زیر بغلها
خنک و سرد گردند.

کانادا شگفتیساز شد ،فرانسه قهرمان

تیم ملی والیبال فرانسه با پیروزی بر برزیل (میزبان) عنوان
قهرمانی بیست و هشتمین دوره لیگ جهانی را به دست آورد
و کانادا نیز با شکست آمریکا به نخستین مدال خود در این
رقابتها دست یافت.
به گزارش مستقل به نقل از روابط عمومی فدراسیون
والیبال ،مرحله نهایی لیگ جهانی سال  2017بامداد روز
یکشنبه با دو دیدار در استادیوم «آرنا دابایشادا» شهر کوریتیبا
کشور برزیل پیگیری شد.
در نخستین مسابقه تیمهای آمریکا و کانادا برای کسب
عنوان سومی و مدال برنز این رقابتها به مصاف یکدیگر
رفتند که کانادا شگفتیساز شد و با شکست سه بر یک آمریکا

به مدال برنز دست یافت.
تیم ملی والیبال آمریکا در ست نخست این مسابقه  25بر
 18به پیروزی رسید اما در ستهای دوم تا چهارم به ترتیب
با امتیازهای  25بر  25 ،20بر  22و  25بر  21مغلوب کانادا
شد .والیبال کانادا تا کنون  11تجربه لیگ جهانی دارد که تنها
در سال  2013و  2017به مرحله نهایی صعود کرده است و
مدال برنز امسال این تیم نخستین مدال والیبال کانادا در لیگ
جهانی محسوب میشود .تیم ملی والیبال آمریکا نیز در سال
 2017بیستمین حضور خود در لیگ جهانی را تجربه کرد که
با کسب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد .آمریکاییها
تاکنون  11بار در مرحله نهایی لیگ جهانی حضور داشتند
و ره آورد این تیم دو قهرمانی ،یک نایب قهرمانی و سه
مدال برنز بوده است .در دیدار نهایی لیگ جهانی والیبال سال
 2017نیز تیمهای فرانسه و برزیل میزبان به مصاف یکدیگر
رفتند که فرانسه سه بر دو به پیروزی رسید و قهرمان شد.

شاگردان «رنان دال زوتو» سرمربی تیم ملی والیبال برزیل
در ستهای اول و چهارم با امتیازهای  25بر  21و  25بر
 19مقابل فرانسه پیروز شدند ،اما در ستهای دوم ،سوم و
پنجم به ترتیب با امتیازهای  25بر  25 ،15بر  23و  15بر 13
مغلوب حریف شدند .آبی پوشان فرانسه با کسب این پیروزی
مهم برای دومین بار قهرمان لیگ جهانی شدند .این تیم دو
مدال نقره و برنز لیگ جهانی نیز در پرونده کاری خود دارد.
ملی پوشان فرانسه در سالهای  2015و  2017در برزیل
قهرمان لیگ جهانی شدند .تیم ملی والیبال برزیل نیز که 9
قهرمانی این رقابتها در گنجینه افتخارات خود دارد ،در سال
 2017به رغم میزبانی در مرحله نهایی ،نایب قهرمان شد تا
هفتمین مدال نقره خود را نیز به دست آورد .این تیم چهان
نشان برنز لیگ جهانی را نیز در پرونده کاری دارد .سطح یک
لیگ جهانی سال  2018با حضور  16کشور از جمله تیم ملی
والیبال ایران برگزار میشود.

حمایت لژیونر جوان از احمدزاده
لژیونر فوتبال ایران از زحمات مربی
سابقش تشکر کرد .محمد احمدزاده،
سرمربی سابق تیم ملوان ،این روزها سوژه
رسانهها شده است و رها کردن فوتبال و
روی آوردنش به شغل شریف رانندگی پر
سر و صدا بوده است.
سعید عزت اللهی در پستی اینستاگرامی
از زحمات این مربی تشکر کرده است.
«سالم به قيصر فوتبال گيالن و ايران:
چند هفته قبل بود كه براى تعطيالت به
شهرم انزلی برگشته بودم و خدا خواست و
دوباره بعد از مدتها شما رو ديدم كه روزى
دستایتان راهگشاى زندگی فوتبالی من شد.

آقاى احمدزاده من هيچوقت به اعتماد و
ميدان دادن به سعيد عزت الهی كه تنها ١٦
سال داشت رو فراموش نميكنم .نه تنها
من بلكه بازيكناى بزرگتر از من كه جزوه
اسطورههاى شهرم انزلی هستن .ما نسلی
هستيم كه در روزگارى كه فوتبال ايران بر
پايه بازيكنساالرى و سوزاندن استعدادها
بود  ،با جسارت ،دلسوزى و اعتماد شما به
ما جوانان تونستيم به جامعه فوتبال معرفی
شيم.
روزگارى كه شما با عشق براى تيم
محبوب شهرمون (ملوان) از جيب خودتون
هزينه ميكردين كجا بودن اونهايی كه

براى پر كردن جيب خودشون و حضور تو
صحنه حاضر به نابودى و خرابكردن همه
بودن...
كسايی كه از فوتبال فقط خراب كردن
و زير سوال بردن همكارها و فوتبال ملّی
كشورشون رو بلد بودن به جاى حمايت و
كمك كردن...
ا ّما امروز همه ى ما انزليچیها كنارت
هستيم براى اينكه شرافت و عزت خودت
رو به هر چيزى نفروختی....
بگذار هرچه ميخواهند بگويند  ،آدمها
در عمل ناتوان باشند سعی ميكنند ضعف
خودشون رو با حرف جبران كنند  ...و در

شعر طنز

بوسه با طعم استیکر!

شاعر :یداهلل گودرزی
اال ای یار دیجیتالی من!
تو هستی باعث خوشحالی من
به قصد ساعد سیمین ساقی
به توبرخورد کردم اتفاقی
تورا در فیسبوکم اد نمودم
خودم راپیش پایت سد نمودم!
زمن ارسال کامنت ازتوهم الیک
تو بودی عاشق بولگاری ونایک!
عالقه بین ما کم کم فرا شد
بساط لیلی ومجنون به پاشد
میان وایبر وواتس آپ و بی تاک
برایم تانگو میرقصی خفن ناک!
میآیی هرزمان بایک قر وفر
مدل کردی خودت را چون جنیفر!
شدم عاشق ولیکن عاشق از دور
زدی درکار سخت افزار بدجور!
دوباره کار وبارم زار گردید
که نرم افزار،سخت افزار گردید!
مراکردی اسیر دام سایبر
برایم میکنی غش توی وایبر!
مرا هی میبری رویاسواری!
لب چشمه مرا جا میگذاری!
تلف شد عمر من،اما مجازی
هدرشد زندگی در شهر بازی!
زمانی عشق مجنون وایبری شد
که طعم بوسه هم استیکری شد!!
کوتاه ورزشی

بازگشت مرد طالیی المپیک به اردوی
وزنهبرداری

دارنده مدال طالی بازیهای المپیک  ۲۰۱۶ریو
پس از مدتها دوری از تمرینات منظم به جمع
اردونشینان تیم ملی وزنهبرداری پیوست .سهراب
مرادی ،مرد طالیی وزنه برداری ایران در المپیک که
مدتها به دلیل برخی مشکالت از جمله مسائل مالی
به اردوی تیم ملی نیامده بود ،شب گذشته به جمع
اردونشینان تیم ملی در ورزقان پیوست.

سردار آزمون با پرواز شخصى در
پاریس

سردار آزمون این روزها با پیشنهادهاى مختلفى
روبرو شده و هر روز اخبار جدیدى در مورد آینده
او شنیده مى شود .آزمون اما در حال حاضر بازیکن
روبین کازان محسوب مى شود و همراه این تیم
در اردوى اتریش حضور داشت .سردار اما امروز با
پرواز شخصى و اختصاصى به فرانسه رفت .سردار
از اتریش راهى پاریس شد .او جدا از روبین کازان و
براى انجام یک کار شخصى راهى پاریس شده است.
هنوز دلیل پرواز آزمون ،آن هم با پروازى اختصاصى
مشخص نیست اما این موضوع مى تواند شایعههاى
جدیدى در مورد او و پیشنهادهایش منتشر کند.
چلسی ،رقیب جدید میالن در جذب
اوبامیانگ
چلسی پس از شکست در پروسه جذب لوکاکو،
حال رقیب میالن در جذب پیر امریک اوبامیانگ
شده است .روسونری در طول چند روز اخیر تالش
زیادی برای بازگرداندن اوبامیانگ به سن سیرو
انجام داده است ،جایی که ستاره اهل گابن در
ردههای سنی آن بازی کرده و از آنجا به سن اتین
پیوست .او که اخیراً پیشنهاد نجومی چینیها را رد
کرده ،از میالن درخواست حقوق  8میلیون یورو در
سال را کرده که بدین ترتیب او به پردرآمدترین
بازیکن سری آ تبدیل خواهد شد .با این حال ،طبق
ادعای اسکای هلند و دیلی اکسپرس ،چلسی نیز در
صدد جذب اوبامیانگ است.

توافق حاجصفی با انیونیوس

کاپیتان فصل گذشته سپاهان اصفهان رسم ًا به
عضویت باشگاه پانیونیوس یونان درآمد تا تعداد
ایرانیهای این تیم دو باره به دو بازیکن برسد.
احسان حاجصفی بعد از یک سال بازی در اف.
سی .وی .فرانکفورت آلمان فصل گذشته را دوباره
در سپاهان سپری کرد و باز هم نمایش درخشانی
داشت که این عملکرد را در تیم ملی و با وجود تغییر
پست به هافبک نیز به نمایش گذاشت تا مورد توجه
تیمهای خارجی قرار بگیرد .این بازیکن ملیپوش
که به همراه مسعود شجاعی حدود دو هفته است
به آتن سفر کرده و در تمرینات پانیونیوس یونان
شرکت داشت ،بعد از مذاکره با مسئوالن این باشگاه
برای عقد قرارداد به توافق رسید.

شرایط نامناسب کیمیا علیزاده در
بیمارستان

آخر مربی سابقم مرسی كه با اينكه حاضر
شدى شغل جديدى رو انتخاب كنی اما زير
بار ذلت نرى بازهم به من و امثال ما درس
پهلوانی و معرفت دادى
آرزوى بهترينها رو براتون دارم قيصر
فوتبال ايران

تنها بانوی مدال آور تکواندو ایران که در رقابتهای
قهرمانی جهان مدال نقره رسید پس از بازگشت به
ایران راهی بیمارستان شد و هنوز گزارشی از وضعیت او
منتشر نشده است .تنها  ۲۴ساعت بعد از بازگشت تیم
ملی تکواندو از رقابتهای قهرمانی جهان ،بانوی تکواندو
ایران راهی بیمارستان شد و تاکنون بستری است .کیمیا
علیزاده در حالی بستری شده که گزارش دقیقی از وضعیت
جسمانی او منتشر نشده است .شنیدهها حاکی از آن است
که وضعیت عمومی این دختر قهرمان مناسب نیست،
شرایطی که بیشتر به نظر میرسد روحی باشد تا ناشی
از آسیبهای جسمانی!

