در آستان دوست
یاد رخسار ترا در دل نهان داریم ما
در دل دوزخ بهشت جاودان داریم ما
در چنین راهی که مردان توشه از دل کردهاند
ساده لوحی بین که فکر آب و نان داریم ما
منزل ما همرکاب ماست هر جا میرویم
در سفرها طالع ریگ روان داریم ما
صائب تبریزی

انتخابات و حکایت ما

گذر و نظر

دادگاه خانواده...
آرش وکیلی

کافیاست یکبار گذرتان به دادگاه خانواده بیفتد،
حرفهای تلخی میشنوید که تمام وجودتان را به درد
میآورد .نوشتهی زیر بر اساس شنیدههای نگارنده
است در یک روز بهاری درحالیکه برای تهیهی خبر
به دادگاه رفته بودم - ...حاج آقا هفت ماهه ازدواج
کردیم؛ این مرد اصال احساس نداره ،تا حاال واسه
من یه حلقه گوشواره هم نخریده .شوه ِر خواهرم
سرتاپاشو طال گرفته اما من بیچاره فقط همین
حلقهی عقدو دارم که اونم خیر سرش نگه داره واسه
خواهرش! حاج آقا توی یه مهمونی خونوادگی منو
دید ،بعده چند وقت خونوادهش از من خواستگاری
کردن ...دل پدر مادرم گرم بود به اینکه با غریبه
وصلت نمیکنیم میشناسیم خونوادشونا!! اما از کجا
میدونستیم از صد تا غریبه بدترن اینا؟ خودش و
خونواده ش از همون اولش با دروغ پا پیش گذاشتن!
منو فریب دادن! من که تجربه نداشتم ،نفهمیدم
دارم بازی میخورم! پیش مشاور هم رفتیم ،مشاوره
هشدار داده بود که این پسرهی یه القبا به درد من
من ساده گول فوق لیسانسشو
نمیخوره ها ،اما ِ
خوردم! گفتم مهندسه ،شغلش باکالسه ،اما این آقا
بعده مراسم دیگه نرفت سر کار! میگه کار نیست!
میگه همه پروژهها خوابیده! آقای قاضی شما بگید
مگه میشه همه پروژهها بخوابه؟ نه آقا!! این شمایی
که خوابیدی! از دامادتون یاد بگیر! هفته پیش یه
گردنبند واسه خواهرت خریده همهش برلیانت ،با
نگینای یاقوت! حاج آقا همه وقتی ازدواج میکنن به
تازه عروسشون بیشتر توجه میکنن! اونوقت این
پسره در قبال من هیچ احساس مسئولیت نداره!!
خرجی هم که نمیده .آخه فقط خری ِد خونه هم شد
خرجی؟ همهش بداخالقی میکنه! مرد بودنش رو
به ُرخَ م میکشه! هی میگه من مرد خونهام خُ ردم
من ضعیف و لطیف ،اصال
نکن! حاج آقا شما بگید ِ
زورم به این غول تشن میرسه؟ هی میگه مرد،
مرد ،مرد! هه هه هه نخیر آقا! شما مرد نیستی! تو
زردی! حاج آقا من اشتباه کردم ،مشاورم گفت اگه
ازدواج کنی باختی! منم ازدواج کردم و باختم! حاال
میخوام جبران کنم! جلوی ضررو هروقت بگیری
منفعته! حاج آقا نمیشه یه کاری کنید که طالق
جاری بشه؟ -نخیر خواهرم نمیشه! شما بهتره
که سازش کنید...
برگی ازتاریخ

سپاه امپراتوری ایران حبشیها را از یمن
بیرون کرد

دومین هفته ماه می سال  570ميالدي یک سپاه
ارتش امپراتوری ایران به فرماندهی ژنرال «وهرز
ديلمي» از خلیجفارس و با کشتی به یمن رسید .افراد
اين نيرو و عموم ًا کرمانی و سیستانی به درخواست
سران قبايل يمن ،به تصمیم شاه وقت دولت ساساني
ايران ـ خسرو انوشيروان به يمن فرستادهشده بودند
تا ارتش اشغالگر حبشه (اتیوپی) را ازآنجا برانند.
سپهبد «وهرز» پس از پياده شدن در يمن متوجه
شد كه شمار نيروي اشغالگر حبشي (به فرماندهی
ابرهه) بيش از سه برابر رزمندگان اوست .وي پس
از كسب اطالع از شمار نيروي حبشیها خطاب به
سربازان خود گفت :ما به اينجا آمدهایم تا متجاوز
را بشكنيم و برانيم .ما براي شكست خوردن ،به
اسارت درآمدن ،شكنجه و تحقير شدن و بهصورت
برده در بازار به فروش رفتن نیامدهایم .براي يك
سرباز ،مردن در ميدان نبرد بهمراتب بهتر از اسارت
و تحقير و عمري بردگي است .نياكان ما اين را
میدانستند كه تسليم شدن سرباز ايراني را منع اكيد
کردهاند .براي احترام به اين قانون مقدس نياكان،
من دستور میدهم كه همين امروز کشتیهایی را
كه با آنها آمدهایم آتش بزنند تا در برابرمان تنها
دو راه داشته باشيم :پيروزي و يا مرگ .ما از حمايت
مردم يمن برخوردار هستيم كه امتيازي است بزرگ.
ما با تاكتيك تازهای وارد جنگ میشویم كه آن
را طرح کردهام و اين تاكتيك با آنچه شما تجربه
کردهاید تفاوت دارد .از فیلهای جنگي نظاميان
حبشي نهراسيد؛ فيل از شتر میترسد و ما با دوانيدن
گله شتر بهسوی فیلها ،آنها را فراري میدهیم و
سپس پياده حبشه را ازجای برمیکنیم و به دريا
میریزیم.اسپهبد «وهرز ديلمي» پس از ايراد اين
نطق براي افرادش [که در تاريخ آورده شده است]،
دستور داد كه کشتیهای نيروبر را آتش بزنند و غرق
كنند تا سربازان خيال عقبنشینی و بازگشت را به
ذهن خود نياورند .مورخان نظامي همين ابتکار وهرز
را عامل پيروزي نوشته و افزودهاند که بايد درسي
براي هر فرمانده در حالت جنگ (در منطقه جنگ)
باشد.در جنگ يمن نيروهاي اعزامي ايران پيروز
شدند ،سپاه ابرهه با كشته شدن پسر او ـ مسروق
ـ فراري شد و يمن تا زمان گسترش اسالم در
جزیرةالعرب تحتالحمایه ايران بود.

علیرضا خانی

مرحوم آخوند مالمحمد کاظم خراسانی بزرگ وقتی
روحانی بسیار جوانی بود در حجره شیخ عبدالرسول
مازندرانی در تهران زندگی میکرد و سخت در انتظار
پولی بود که توشه راه کند و خود را برای کسب علم به
نجف برساند .روزی عبدالرسول مازندرانی در محضر یکی
از علمای بزرگ تهران نشسته بود که مردی مبلغی وجه نقد
برای انجام نماز و روزه استیجاری آورد و به عالم تقدیم و
شرط کرد که متعهد انجام این دو فریضه باید قول دهد که
نمازها را با تمام مستحبات و تعقیبات بخواند و روزهها را در
داغترین روزهای تابستان بگیرد .عبدالرسول مازندرانی که
مترصد فرصتی بود تا به آخوند خراسانی کمکی برساند،

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی 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
ویراستار :عاطفه مجیدی

 ۱۵۹سال پیش رخ داد و اینک نیز میتوان از آن درسها
گرفت .در هنگامه تبلیغات انتخاباتی ،کاندیداهایی آمدهاند
که بیش از ادوار قبل و بیمحابا وعده و وعید میدهند به
مردم .یکی میگوید همه مردم را مرفه میکنم و دیگری
میگوید درآمد کشور را ظرف چهار سال سه برابر میکنم و
به مردم پول کالن میدهم و ظرف چند سال چندین میلیون
شغل میآفرینم و آن دیگری میگوید فقر را یکسره نابود
میکنم و… به قول آن شاعر عامهپسند دهههای پیشین:
کوه را میگذارم رو دوشم ،رخت هر جنگ را میپوشم .موج
را از دریا میگیرم ،شیرهی سنگ را میدوشم…!
مردم آگاهند و به تجربه عینی آموختهاند که آنکس که

شرح وضع آخوند و شوق او را برای رفتن به نجف به آن
عالم بزرگ بازگو کرد .عالم گفت بگو آن روحانی جوان
ی آخوند رفته و او
بیاید .عبدالرسول مازندرانی فیالفور در پ 
را به محضر عالم آورد .آخوند با کمال صداقت و شجاعت
پاسخ داد که آن وجه را در صورتی میپذیرد که نمازها را
در حد واجبات بخواند و روزهها را در کوتاهترین روزهای
پاییز بگیرد .آن مرد فیالفور از شروطش کوتاه آمد و پول را
دو دستی به آخوند خراسانی داد .حاضران پرسیدند چه طور
کوتاه آمدی؟ آن مرد پاسخ داد :مطمئن شدم که این روحانی
واقع ًا میخواهد نمازها را بخواند و روزهها را بگیرد!
این اتفاق درسآموز در محرم سال  ۱۲۷۹قمری یعنی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :خانوادههایی که
درآمدشان کمتر از میزان تعیین شده برنامه ششم است
تحت پوشش قرار میگیرند .البته ذکر این نکته ضروری
است که این موضوع در ذیل برنامه ششم توسعه انجام
میگیرد و ارتباطی با وعدههای برخی از نامزدها ندارد.
انوشیروان محسنی بندپی در مراسم افتتاح واحدهای
مسکونی مددجویان بهزیستی شهرستان الیگودرز ،اظهار
کرد :تمام خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از میزان تعیین
شده در برنامه ششم است میتوانند برای دریافت مستمری

ستارههای ایرانی لیگ هلند همچنان گل میزنند
دو ستاره تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای هفته سی و
سوم لیگ اردیویسه موفق شدند برای تیمهایشان گلزنی کنند
و بدین ترتیب شمار گلهای خود را به  28برسانند ،گوچی 19
گل و جهانبخش  9گل.
بازیهای هفته سی و سوم لیگ هلند با درخشش بازیکنان
ایرانی همراه بود ،درخششی که هرچند برای الکمار و هیرنفین
پیروزی به همراه نداشت اما باعث گلزنی شد .تیم آلکمار در
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سازمان شهرستانها 66567767 - 69 - 09121838537 :

طنزیمات انتخاباتی

حکایت آن خیانت کننده در امانت!
وعده بیشتر میدهد ،قطع ًا عمل کمتر خواهد داشت .یادشان
هست که آن نابغهای که از احداث «باغ ویال» برای هر
ایرانی(!) میگفت ،آپارتمانهای النهزنبوری قوطی کبریتی
ناایمن را بدون فاضالب و آسفالت و مدرسه و بهداری و
پلیس و حتی بعض ًا بدون آب سالم ،در وسط بیابان ساخت و
به ناروا نام «مهر» بر آن نهاد و این شد بزرگترین شقالقمر
دولتش .یادشان هست که آنکس که وعدة آوردن نفت
بر سر سفره داد پس از چند سال با مجموع تورم چندصد
درصدی ،پنیر را هم از نان و پنیر ساده بسیاری ستاند… و
درآمد  ۷۰۰میلیاردی نفت را به باد داد…
اطالعات
دریچه

م درآمد
خبری برای خانوارهای ک 
مددجویی در سامانه خدمات حمایتی ثبتنام کنند .وی
ادامه داد :مستمری تعیین شده برای خانوادههای پنج نفره
و بیشتر  ۴۶۵هزار تومان ،خانوارهای چهار نفره  ۴۱۸هزار
تومان ،سه نفره  ۳۲۰هزار تومان ،دو نفره  ۲۵۰هزار تومان
و یک نفره  ۱۴۸هزار تومان در نظر گرفته شده است.
محسنی بند پی تصریح کرد :چنانچه درآمد خانوادههایی
که درآمد آنها بدون یارانه نقدی کمتر از میزان فوق
است ،ابتدا در سامانه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 www.samanehrefah.irثبتنام و پس از
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بازرسی میدانی از محل زندگی ،تحت پوشش سازمان
بهزستی قرار میگیرند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور شد :با اجرای این
سیاست هیچ خانوادهای در ایران کمتر از میزان فوق درآمد
نخواهد داشت و توضیح فرآیند انجام کار توسط معاونت
رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم
میشود .نکتهی قابل ذکر این است که این موضوع
در برنامهی ششم توسعه قید شده و هیچ ارتباطی به
وعدههای انتخاباتی برخی کانیداداها ندارد.

لوک دسچیمانکر

گلهای ایرانی در کشور گل!

دیدار ماقبل پایانی لیگ هلند در خانه تیم نایخمن به میدان
رفت و در نهایت با نتیجه دو بر یک شکست را پذیرا شد ،تنها
گل آلکماری ها در این بازی توسط جهانبخش به ثمر رسید تا
بازیکن سابق نایمخن که باعث صعود این تیم نیز شده بود
همانند بازی رفت دروازه این تیم را باز کند.
علیرضا جهانبخش با گلزنی در این بازی موفق شد تعداد
گلهای خود را در لیگ فعلی به عدد  9برساند ،بال راست تیم

ملی ایران ،پیشازاین نیز  8پاس گل برای سایر همبازیان خود
ارسال کرده بود تا بهعنوان بهترین گل سازهای لیگ اردیویسه
شناخته شود .رضا قوچان نژاد نیز یکی از گلزنان هفته سی و
سوم لیگ هلند بود ،تیم هیرنفین نیز بهمانند آلکمار در بازی
امروز با نتیجه مشابه دو بر یک شکست خورد و تنها گل این تیم
در دقیقه  90+5به ثمر رسید تا گوچی  19گله شود و همچنان
بهعنوان یکی از بهترین گل زنان لیگ هلند در رده دوم جدول

قرار داشته باشد .اختالف گوچی با بهترین گلزن لیگ هلند تنها
دو گل است و درحالیکه تنها یک بازی تا پایان فصل باقی
نمانده است مهاجم تیم ملی امید خود را برای رسیدن بهعنوان
آقای گلی از دست نداده است تا شاید با درخشش در بازی پایانی
بتواند خود را بهعنوان آقای گل معرفی کند ،فراموش نکنیم که
گوچی پیشازاین در بازیهای این فصل سابقه هت تریک و
دبل کردن حریف را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

شهرآورد مادرید:

جدال برای فینال

رئال و اتلتیکو امشب برای چهارمین فصل متوالی در لیگ
قهرمانان اروپا به مصاف هم میروند.
دو تیم ،دو سبک متقاوت ،دو گروه هوادار عاشق و دو بازی
دیگر .یک نیمهنهایی خاص و البته فرصتی برای انتقام یا به رخ
کشیدن نوعی برتری که برای هر گروه از هواداران ابدی به
نظر میرسد .رئال مادرید کماکان دست روی زانوهای کریس
رونالدوی بزرگ دارد .او در نیمهنهایی تاریخی از گلهای
باشکوه ساخته است؛ از روزهای بازی در منچستریونایتد تا قبل
بایرن در نیمهنهایی فصل  .2013-2014رئال مادرید عالوه بر
رونالدو ،بنزمایی که یورو را از دست داد و کل تابستان حمام
آفتاب گرفت را هم دارد .با اعالم پزشکان تیم دیگر جای رافائل
واران فرانسوی هم در مرکز خط دفاعی خالی نیست .چه خبری
بدتر از این برای تورس و گرینزمان .ستارههای خط حمله
اتلتیکو راه نفوذ به رئال را بلد هستند .شاید برای گریزمان این،
یک بازی با تمام حساسیت و تعاریف خاص خودش باشد اما
برای تورس ،معانی بیشتری دارد .ناندو در آستانه بازی گفت :اگر
رئال را ببریم ،شیرینترین اتفاق تمام زندگیام شکل میگیرد.

روز بزرگ
برای پسری که در محله فقیرنشین سن کریستوبال
بزرگشده ،فینالیست شدن باشگاه محبوبش آنهم با بردن
رقیب دیرینه رؤیایی است که احتما ًال در فانتزی ترین خواب
کودکی هم قابلدیدن نبود! البته یک کوه یخ مقابل این
تایتانیک رؤیایی ایستاده؛ کوهی به نام کیلورناواس ،رکورددار
بیشترین کلین شیت یک دروازه بان رئال در تاریخ لیگ
قهرمانان .بسته نگهداشتن دروازه در  10بازی یکفصل این
رقابتها کار هر دروازهبان بزرگی نیست اما او حداقل در این
بازی نمیتواند برتری دفاعی رئال را به رخ اتلتیکو بکشد چون
رقیب به معنای واقعی بهترین خط دفاعی اروپا را در اختیار دارد.
اوبالک در دروازه خیلی زود از سیمئونه رأی اعتماد گرفت و
حاال گل زدن به او آرزوی هر بازیکن بزرگی است .جلوتر از او،
گودین اروگوئهای با همکاری فیلیپه لوئیس ،دمار از روزگار هر
مهاجم با هر میزان توانایی درمیآورد .جنگ میانه میدا ن هم که
حسابی داغ است .وسط زمین یا مثل اکثر بازیکنان اتلتیکومادرید
مردان جنگنده و دونده دیده میشوند یا مثل مودریچ و بیشتر

مصاحبه نکنید تا بعدا ً دعوت شوید!

در تیم ملی تکواندوی ایران چه میگذرد؟
فدراسیون تکواندو برای آرام کردن جو تیم ملی و راضی نگهداشتن
ورزشکارانی که از اردوی تیم ملی خط میخورند ،روش عجیبی در نظر
گرفته است.مهدی بیباک ،سرمربی تیم ملی تکواندو روز یکشنبه 13
بازیکن را برای حضور در دور جدید تمرینات تیم ملی دعوت کرد که
دراینبین نام بهنام اسبقی دیده نمیشد .این تصمیم کادر فنی به مزاج
اسبقی خوش نیامد و او با انجام مصاحبه با رسانههای مختلف اعتراض
خود را به سرمربی تیم ملی اعالم کرد.مسئوالن فدراسیون تکواندو که
جو را ملتهب میدیدند با احضار اسبقی به فدراسیون از او خواستند تا
دیگر در این خصوص مصاحبه نکند تا شاید در آینده مجدداً به اردوی
تیم ملی دعوت شود اما هنوز یک روز از این ماجرا نگذشته بود که
دو ملیپوش دیگر به نشانه اعتراض اردوی تیم ملی را ترک کردند.
مهدی خدابخشی و محمدکاظمی هم با ترک اردوی تیم ملی
تکواندو اعتراض خود را نسبت به تصمیمات عجیب سرمربی تیم ملی
اعالم کردند تا شرایط برای بیباک سختتر از قبل شود .با توجه به
خط خوردن حتمی کاظمی این احتمال وجود دارد مهدی خدابخشی
تحت هر شرایطی در اردوی تیم ملی حفظ شود تا شاید کمی جو تیم
ملی تکواندو آرام شود.
روشن است که مسئوالن فدراسیون تمام تالش خود را برای تکذیب
خبر جدایی خدابخشی و کاظمی از اردو انجام میدهند و شاید به آنها
هم مانند اسبقی دیکته شود که مصاحبه نکنند یا خود را مطیع کادر
فنی بدانند تا آینده ورزشی آنها خراب نشود.
بههرحال بهتر است این سنت عجیب از فدراسیون تکواندو برچیده
شود تا ملیپوشانی که حقشان ضایع میشود را با ترس از کنار گذاشتن
همیشگی از تیم ملی ،از گرفتن حقشان محروم نکنند.
تیم ملی تکواندوی ایران خود را برای رقابتهای جهانی که تیر سال
جاری در کره جنوبی برگزار خواهد شد ،آماده میکند.

در کلیله و دمنهی بهرامشاهی آورده اند
که :بازرگانی اندک مال بود و می خواست
که سفری رود .صد من آهن داشت ،در خانه
دوستی بر وج ِه امانت بنهاد و برفت .چون
باز آمد امین ،ودیعت فروخته بود و بها خرج
طلب آهن به نزدیک
کرده .بازرگان روزی به ِ
او رفت .مرد گفت :آهن در بیغوله خانه بنهاده
بودم و در آن احتیاطی نکرده ،تا من واقف
شدم موش آن را تمام خورده بود .بازرگان
گفت :آری ،موش آهن را نیک دوست دارد و
امین راست
دندان او بر خائیدن آن قادر باشدِ .
کار شاد گشت ،یعنی که «بازرگان نرم شد و
مهمان من
دل از آهن برداشت» ،گفت :امروز
ِ
باش .گفت :فردا باز آیم.
آن او ببرد .چون
بیرون رفت و پسری را از ِ
بطلبیدند و ندا در شهر افتاد ،بازرگان گفت:
من بازی را دیدم کودکی را میبرد .امین
فریاد برآورد کهُ :محال چرا می گویی؟ باز
کودک را چگونه برگیرد؟ بازرگان بخندید و
گفت :دل تنگ چرا میکنی؟ در شهری که
موش آن صد من آهن بتواند خورد آخِر باز
ِ
کودکی را هم برتواند داشت...
حاال حکایت چنان است که به فالن
کاندیدای ریاستجمهوری میگویند حاجآقا
 12سال تهران را به تو سپردیم و حاال
آمدهایم پس بگیریم! بیا و بگو چه کردهای؟
کو حاصل آن همه درآمد که داشتی؟ کو آن
همه تراکم که فروختی؟ کو فضای سبز؟ مگر
تو نبودی که از گاز انبر استفاده میکردی؟
حاال آمدهای توی دوربین نگاه میکنی و از
آزادی بیان میگویی و چشم در چشم مردم
میگویی همه اینها را موش خورده؟؟؟؟
خوب البد موشها عروسی دخترشان را باال
شهر برگزار کرده بودند! عزیز جان امالک
شهر تهران هم سهم همان  96درصدیها
بود که موش جوید و باز شکاری برد!
آن یکی دیگر کاندیدا را هم که دیگر هیچ
نگوییم بهتر است چون او البد جواب میدهد:
آهنها را موشهای دورهی قبلی جویدهبودند
و ما آمدهایم تله موش گذاشته ایم!!!!
کوتاه ورزشی

رئالیها ،عدهای فانتزی باز.
داستان دو مربی
ماجرای دو مربی هم در نوع خودش جالبتوجه است .زیدان
هرچند هنوز نتوانسته مثل انریکه رؤیای  3گانه هواداران را
برآورده کند اما مورد اعتماد هواداران قرار دارد .سیمئونه به
همین سادگی اجازه بردن به او میدهد؟ چهره منفور انگلیسیها
در تابستان  1998نمیخواهد این بازی مانند دو فینال لیگ
قهرمانان تیم تحت هدایتش تلخ نباشد .به همان اندازه ه

ی در جام بردن از خدا تقاضای جاری
طرفداران رئال بابت برتر 
شدن عدالت و قهرمانی تیمشان را دارند ،دیوانههای اتلتیکویی
هم توقع دارند اینهمه باال و پایین پریدنهای سیمئونه،
برخوردش با توپجمعکنها و کتک زدن کمکمربی از شدت
هیجان به سکانس پرتاب شدن سرمربی بهسوی آسمان از
سمت هواداران در پایان فصل جاری لیگ قهرمانان تبدیل
شود .همهچیز آمادهی یک جنگ تمامعیار است .جنگی درخور
نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا.

منتظر تاریخسازی نوجوانان ایرانی در آسیا باشید

سخنگوی سازمان تیم های ملی
از انتخاب ملی پوشان برای اعزام به
رقابتهای آسیایی اظهار امیدواری کرد.
تیمور غیاثی ،سخنگوی سازمان تیمهای
ملی فدراسیون دو و میدانی در خصوص
انتخاب ورزشکاران نوجوان برای حضور در
رقابت های قهرمانی آسیا اظهار داشت :تیم
ملی دو و میدانی نوجوانان کشورمان که با
ترکیب  9ورزشکار دختر و  11پسر قرار
است به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شود،
یکی از بزرگترین کاروانهای ملی در تاریخ
دو و میدانی ایران است .این تیم موجودیت
کنونی کشورمان برای چند سال آینده بوده
که با برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای
تزریق به رده های باالتر انتخاب شده
است.
وی افزود 2 :هدف بزرگ در سازمان

نیش نیش میرزا

تیم های ملی برای سرمایه گذاری ،برنامه
ریزی و انتخاب برای این تیم مد نظر بوده
که مهمترین هدف کسب مدال توسط
منتخبین در رقابت های آتی است .هدف
دیگر ،پشتوانه سازی برای رده های سنی
جوانان و بزرگساالن دو و میدانی ایران
بوده که در حال حاضر تقویت ردههای
سنی پایه نیز در دستور کار می باشد.
پرافتخارترین پرنده دو و میدانی کشور با
اشاره به موضوع مهم رکوردهای منتخبین
تاکید کرد :با ارزیابی دراز مدت رکوردها
این ملی پوشان در اردوها و مسابقات
برگزار شده با رکوردهای مطرح آسیا به این
نتیجه رسیدیم که ترکیب کنونی توانایی
درخشش و کسب موفقیت در رقابت های
قهرمانی آسیا را دار است .البته در مراحل
مختلف اردوهای برگزار شده ،رکوردهای

منتخبین در سارمان تیم های ملی مورد
بحث و بررسی قرار گرفته که درنهایت با
تصمیم اعضای سازمان ،ترکیب نهایی را
معرفی کردیم .غیاثی در پایان در خصوص
تعدادی از منتخبین که اسامی آنها در
مرحله نهایی از ترکیب اصلی تیم ملی
نوجوانان حذف شد تصریح کرد :عملکرد
و نتایج تعدادی از ورزشکاران ما در مراحل
مختلف اردوها مورد بررسی قرار گرفت.
سازمان تیم های ملی برای حضور آنها
در ترکیب اصلی حدنصاب هایی را تعیین
کرده بود که قرار بود در صورت رسیدن
به آن رکوردها ،ورزشکاران در ترکیب تیم
قرار گیرند ،اما با توجه به هدف گذاری از
پیش تعین شده فدراسیون برای تیم ملی
نوجوانان و عدم دست یابی تعدادی از
منتخبین به حدنصابها ،تصمیم گرفتیم

تبریک توئیتری روحانی برای
وزنه برداران

حسن روحانی در پیامی توئیتری موفقیت وزنه
برداران در آسیا را تبریک گفت .تیم ملی وزنه برداری
ایران با تمام حواشی که داشت توانست عنوان
قهرمانی آسیا را به دست بیاورد .این قهرمانی در
حالی به دست آمد که سرمربی تیم ملی هیچ کدام از
طالییهای المپیک خود را در اختیار نداشت.

پرداخت حقوق ملیپوشان
وزنهبرداری

با توجه به مشکالت و محدودیتهای مالی که
فدراسیون وزنهبرداری با آن دست به گریبان بود
حقوق ملیپوشان و اعضای کادرهای فنی تیم ملی
برای مدتی به تعویق افتاده بود که با اعالم علی مرادی
رئیس فدراسیون وزنهبرداری ضمن تامین اعتبارات الزم
حقوق ملیپوشان و مربیان پرداخت شد.

نیما باخت ،ایران حذف شد

ملیپوش تنیس روی میز کشورمان از صعود به مرحله
نیمهنهایی رقابتهای تور جهانی در اسلوونی باز ماند .از
مرحله یک چهارم نهایی این تورنمنت شب گذشته نیما
عالمیان مقابل باستین اشتگر از آلمان قرار گرفت و برابر
سید یک مسابقات و بخت اول قهرمانی با نتیجه  ۴بر ۲
شکست خورد و از صعود به مرحله نیمهنهایی باز ماند.

عده ای از ورزشکاران را از ترکیب اصلی
تیم خارج کنیم .این تصیم به این معنی
نیست که ورزشکاران حذف شده رها
خواهند شد ،بلکه برای آنها نیز برنامه
ریزی جداگانه داریم و به طور حتم از آنها
هم حمایت خواهیم کرد .به هر ترتیب آنها
ذخایر کنونی دو و میدانی ایران هستند و
نباید کنارگذاشته شوند.

یک سال حبس برای نماینده فدراسیون تیراندازی با کمان
دادگاه کیفری تهران نماینده فدراسیون تیراندازی با کمان را به خاطر جعل امضا به یک سال حبس محکوم کرد.
کریم صفایی رئیس سابق فدراسیون تیراندازی با کمان در زمان محمد عباسی وزیر ورزش سابق از سمت خود
برکنار شد.
در جریان این اتفاقات دو نماینده از فدراسیون که در حال حاضر نیز یکی از آنها با تیمهای ملی همکاری میکند
با جعل امضا با ارسال نامهای به فدراسیون جهانی اعالم کردند صفایی از سمت خود استعفا کرده است.
به دنبال این اتفاقات با شکایت کریم صفایی دادگاه حکم خود را به سود صفایی صادر کرد ،اما با واخواهی نماینده
فدراسیون پرونده دوباره مورد بررسی قرار گرفت که حکم جدید صادر شد.
براساس رأی دادگاه کیفری  2تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت ،آقای (الف.ن) به اتهام مشارکت در
جعل به تحمل یکسال حبس از حیث جعل و و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به استناد مواد  6و  7جرائم
رایانهای گردیده است.این حکم ظرف  20روز قابل اجراست.به دنبال برکناری کریم صفایی ،محمدعلی شجاعی به
عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.

لوزانو در راه چین

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در المپیک  2016ریو،
سرمربی چین شد .لوزانو به عنوان سرمربی یک تیم
دیگر از آسیا فعالیت میکند .وی که سابقه مربیگری
در لهستان ،اسپانیا و آلمان را هم دارد ،به اولین مربی
خارجی تیم ملی والیبال مردان چین تبدیل شد.

قوانین کشتی به نفع کشتیگیران

مجید ترکان مدیر تیمهای پایه کشتی آزاد تغییرات
جدید اتحادیه جهانی کشتی را به نفع کشتی ایران
و جهان دانست و گفت :این قوانین باعث طوالنیتر
شدن دوران قهرمانی کشتیگیران و کمتر شدن
آسیبدیدگیهای آنها خواهد شد.
دستیار کیروش فردا استقاللی میشود
مکدرموت مربی سابق تیم ملی فردا جلسهای با
علیرضا منصوریان برگزار خواهد کرد تا در صورت توافق
فصل بعد روی نیمکت استقالل بنشیند.

بازیگر معروف در اردوی سرخها

سعید راد در اردوی قرمزها حاضر شد .سعید راد بازیگر
مطرح سینمای ایران دیروز و در آستانه بازی پرسپولیس
و الوحده به اردوی قرمزها رفت تا به بازیکنان این تیم
روحیه بدهد .او همچنین با علی اکبر طاهری دیدار
کوتاهی داشت.

