با موالنای جان

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

جانا قبول گردان این جست و جوی ما را
بنده و مرید عشقیم برگیر موی ما را
بی ساغر و پیاله درده میی چو الله
تا گل سجود آرد سیامی روی ما را
مخمور و مست گردان امروز چشم ما را
رشک بهشت گردان امروز کوی ما را

گذر و نظر

غم همگان
هم و ّ
در این روزهای پردروغ و پرفریب که ّ
شدهاست بحث دربارهی نامزدهای ریاستجمهوری ،خبری
در میان اخبار گم شد .خبری که رنگ و بوی خلوص و
ازجانگذشتگی داشت .خبری که اگر از اروپا مخابره شده بود
پروفایل شبکههای اجتماعیمان را سیاه میکرد و بالفاصله
دلنوشتههای سوزناکمان مصداق بارز «تو کز محنت دیگران
بیغمی» میشد .خبر کوتاه بود ولی غمی به درازای عمری که
یک مادر بهپای فرزندش میگذراند با خود به همراه داشت :ده
َمرد ،ده مرزدار ،ده سرباز ،دیگر هیچوقت به خانه باز نخواهند
گشت...
خبر در سکوت و یواشکی طوری آمد که کسی صدای پایش
را نشنود :دیگر هیچکس صدای خندههای این َده نفر را نخواهد
شنید ...ده َمرد ،ده مرزدار ،ده سرباز...
اص ً
خبری-تبلیغاتی
وی
ال مگر اینخبرها شنیدن دارند؟ شُ ِ
ِ
صداوسیما برای نمایندگانی که شمشیر را مقابل دولت از رو
بستهاند برای همگان جذابتر از گریههای مادری است که
منتظر بازگشت فرزندش از سربازی نشسته تا در رخت دامادی
ببیندش اما ...این روزها کسی دوست ندارد از حالوروز پدری
بشنود که یکشبه میشکند ...همان بهتر که خبر کوتاه است و
بیسروصدا :ده َمرد ،ده مرزدار ،ده سرباز...
هنوز هم در تمام پادگانهای مرزی و غیر مرزی طبل بزرگ
زیر پای چپ میتپد ،مثل یاد محبوبی در پهلوی چپ! اما ده
زن ،ده مادر ،ده دختر ...چشمانشان بارانیاست ،مثل آسمان
شهر ...انگار که اردیبهشتشان جهنم شدهباشد ...آیندهای
که سوخت ،گذشتهای که تباه شد ،خاکستری که بر افسانهی
امنیت نشست ...امشب دیگر در قلب محبوبشان هیچ دختری
نمیتپد ...ده َمرد ،ده مرزدار ،ده سرباز...
این روزها وقتی خورشید از غرب غروب میکند ،هنگ
مرزی میرجاوه در قیری غلیظ از شب فرو میرود و سربازان
وظیفه پشت پنجرههای آسایشگاه به آخرین پرتوهای نوری که
از کیلومترها دورتر میآید و شاید از مسیری که از شهرهایشان
میگذرد خیره میشوند و در بهت و سکوت غرق در حسرت
انتقام به یاد دوستان شهیدشان بغض میکنند ...ده َمرد ،ده
مرزدار ،ده سرباز...
همیشه باید فاجعه اتفاق بیفتد تا «ما» فقط دل بسوزانیم
و «مسئولین» بیانیه صادر کنند ...یک سال اتوبوس سربازان
سقوط میکند ،یکسال مرزداران سراوان قتلعام میشوند،
یکبار سقوط بالگرد و کشتهشدن خلبان ...یکبار ربوده شدن و
اسارت طوالنیمدت مرزبانان ...حاال هم که فاجعهی میرجاوه...
ده َمرد ،ده مرزدار ،ده سرباز ...شهید میشوند و تو ...آقای
مسئول ...در سخنرانیهایت الف از امنیت میزنی ...به فکر
شهدای حرم هستی و اینک شهدای حریم ایران در خاک و
خون غلت میزنند ...ده َمرد ،ده مرزدار ،ده سرباز...
برگی ازتاریخ

روز ملی شوراها

در تقویم رسمی کشور ما (ایران) روز نهم اردیبهشت
بهعنوان روز شوراها یادشده است .شورا یک اصل عقلی
است که آموزههای دین اسالم در کتاب و سنت نیز بر آن
صحه گذاشته است.
انقالب اسالمی ایران نیز که بر مبنای آموزههای
اسالمی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرایی
فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومی
مردم در تعیین سرنوشتشان را بهعنوان یک هدف ایجابی
برگزید .اصل ارزشمند شورا را موردتوجه جدی قرار داد و
قانون اساسی هنگامیکه در بیان اصول کلی حاکم بر نظام
جمهوری اسالمی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را
بر آراء عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرارداد،
بهموازات اشاره به انتخاب رئیسجمهوری و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،از انتخاب اعضای شوراهای
اسالمی نیز بهعنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم
و تجلی اراده عمومی یادکرده است.
بهعالوه این قانون در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان
تصمیمگیری و اداره امور کشور ذکر کرده است .طبیعی
است وقتی قانون اساسی جمهوری اسالمی در اصول کلی
خود شورا را بهعنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی
تصمیمگیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر
به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون
به شوراها اختصاصیافته است .در این فصل طی اصول
یکصدم تا یکصدوششم وظایف ،چگونگی انتخاب و
سایر مسائل مربوط به شوراها مشخصشده است.
نهاد شورا با آن درجه از اهمیت عقلی و اسالمی و این
میزان از تأکید قانون اساسی بر نقش و ضرورت آن در
اداره امور جامعه به دالیل مختلف در  ۲۰سال اول پس از
پیروزی انقالب چندان موردتوجه قرار نداشت بهطوریکه
اولین انتخابات رسمی شوراها در چارچوب اجرای قانون
اساسی روز هفتم اسفند  ۱۳۷۷یعنی  ۲۰سال بعد از پیروزی
انقالب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش
نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود ۱۸۵
هزار نفر اعضای اصلی و علیالبدل از سوی مردم برگزیده
شدند و باالخره در روز نهم اردیبهشت  ۱۳۷۸شوراهای
شهر و روستا بهطور رسمی دوره چهارساله مسئولیت
خویش را برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی
شدن آن درگرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند.
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غذايم را بپزم راحت شوم!
اتاقم را تميز کنم راحت شوم!
باالخره رسيدم ....راحت شدم!
اوه چه پروژه ای ...تمام شود راحت شوم!
تمام شود که چه شود؟
مادامی که زنده هستيم و زندگی ميکنم هيچ
فعاليتی تمام شدنی نيست بلکه آغاز فعاليتی ديگر
است ...

ثانيه به ثانيه عمر را با لذت سپری کنيم .در هر
کار و هر حال کار ،تفريح ،رانندگی ،آموختن ،مطالعه،
آشپزی،نظافت ،خوردن و آشاميدن ،عشق ورزی،
حرف زدن ،سکوت و تفکر ،رابطه ،نيايش و....
زندگی فقط در رسيدن به هدف خالصه نشده
است!!
تو به اشتباه اينگونه می انديشی:
درسم تمام شود راحت شوم!

پس چه بهتر که در حين انجام دادن هر کاری
لذت بردن را فراموش نکنيم نه مانند يک ربات فقط
به انجام دادن بپردازيم به تمام شدن و فارغ شدن....
حتی هنگاميکه دستها را ميشوييم نيز ميتوانيم
بالذت اينکار را انجام دهيم
يکبار امتحان کنيد:
آب چه زيبا آرام پوست دستتان را نوازش ميکند
به آب نگاه کنيد و لذت ببريد

عکسهای انتخاباتی
مصطفی موسوی

نمیشود با گفتن این حرف که
هدف تبلیغ یک کار خوب است
چیزی را توجیه کرد .عکس گرفتن با
خانهی محرومین با آن اسباباثاثیهی
کهنه و کم و آن قیافههای مظلوم،
مخصوص ًا وقتی عکس از داخل
گرفته شود و لحظهی ورود شما را

ثبت کند ،کار جالبی نیست مسئوالن
گرامی! مهم هم نیست کاندیدای
کدام جناح باشید .الحمدهلل همهی
مسئولین چندتایی از این عکسها
دارند توی آرشیوشان! و داشتن این
عکس برای سیاسیون شبیه داشتن
عکس با شورت ورزشی برای
مدیران ورزشی شده!
برای اینکه بفهمیم کار جالبی

نیست کافی است به این فکر کنیم
که اگر یکی از ائمهی معصومین
اآلن حضور داشتند واقع ًا چنین کاری
را میکردند؟
وانگهی ،جدا از اینکه کار خوبی
نیست ،کار مسخرهای هم هست!
انقالب ما نزدیک به چهل سال
عمر دارد .وقتی بعد از چهل سال
با محرومین از ابتداییترین امکانات

گفتگوی ویژهی بربری!
نیش نیش میرزا

وآنجاست که احساس خوب زندگی کم کم به
سراغتان ميايد...
لذت باعث قدرتمند شدن ميشود به طرز باور
نکردنی باعث باال رفتن اعتماد به نفس ميشود...
لذت بردن هدف زندگی است
تا ميتوانی همه کارها و فعاليت ها را با لذت همراه
کن ...حتی نفس کشيدن که کمترين فعاليت توست.

دریچه

عکس بگیریم ،مثل این است که
یک مهندس ساختمان ،با ساختمان
نشست کردهی فروریختهای که
خودش جزو مهندسین سازندهاش
بوده عکس بیندازد و بهعنوان تبلیغ
بگذارد اینستاگرامش و بگوید من
برای آواربرداری از این ساختمانها
آمادهام! تلفن تماس :فالن!
وبالگ دلستون

شریف عرفه

سه امتیاز شیرین برای ساحلیبازان کشورمان

اولین گل جام جهانی ،با شوت گلر ایرانی!

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در اولین دیدار از
مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی با نتیجه 3
بر  2مقابل تیم ملی فوتبال ساحلی مکزیک به
برتری رسید.در این دیدار که مسابقه افتتاحیه این
جام نیز محسوب میشد ،حمالت ایران بر دوش
مسلم مسیگر و محمد احمدزاده بود .پیمان حسینی
دروازهبان ایران با بازی با پای خوب خودش نیز به
حمالت تیم ایران کمک میکرد .تیم ایران در وقت
اول این دیدار هرچند برتر از حریفش ظاهر شد اما
به گل نرسید.
وقت دوم نیز با حمالت ایران آغاز شد.
موقعیتهای ایران یکی پس از دیگری از دست
میرود .تیم ساحلی مکزیک روی ضربات کرنر

صاحب موقعیت میشود .ضربات برگردان و زیبای
مسیگر و احمدزاده نیز راه بهجایی نبرد .در اواسط
وقت دوم یک فرصت مناسب برای محمدعلی
مختاری ایجاد میشود که در موقعیتی تکبهتک
از دست میرود .تا درنهایت  5دقیقه مانده به پایان
وقت دوم با یک ضربه دیدنی پیمان حسینی،
دروازهبان ایران یک گل زیبا را به ثمر میرساند
و نتیجه را یک بر صفر به سود ایران تغییر میدهد.
بعد از گل ،یاران ساحلی مکزیک سعی در جبران
گل خورده دارند که پیمان حسینی به زیبایی
مقاومت میکند اما تیم مکزیک با یک شوت از
راه دور دروازه پیمان حسینی را باز میکند تا نتیجه
یکبریک برابر شود .با زدن گل تساوی بازهم یاران

مکزیک به الک دفاعی میروند .حمالت ایران
کمی سراسیمه و از روی استرس به نظر میرسد.
در لحظات پایانی وقت دوم یک ضربه خطا برای
مکزیک به دست میآید که با اختالف شوت بازیکن
مکزیکی به بیرون میرود.
وقت سوم این دیدار با ضربه ایران آغاز شد و در
یک غافلگیری مالدونادو از تیم مکزیک با کمک
اشتباه خط دفاعی ایران موفق به ثمر رساندن
گل برتری شد .ضربه زیبای برگردان محمدعلی
مختاری به تیر دروازه خورد و در برگشت نیز تیم
ایران راه بهجایی نبرد .سرعت حمالت ایران بیشتر
شده بود .تعویضهای متعدد در ترکیب تیم ایران
انجام میشود .یک شوت دیدنی از امیرحسین

اکبری گل تساوی را برای ایران به ارمغان میآورد.
بازی در وقت سوم بسیار زیبا دنبال میشود .در چند
نوبت دروازه بان ایران تعویض میشود .تا درنهایت
گل سوم ایران را محمد احمدزاده بر روی یک ضربه
خطا از فاصله نزدیک دروازه به ثمر رساند.
ایران سه بر دو جلو افتاده است .بعدازاین گل،
ایران باروحیه بهتری به بازی ادامه داد.
در ثانیههای پایانی بازی ،ایران بهخوبی دفاع کرد
تا سه امتیاز بازی را از آن خود کند.
با توجه به قوانین فوتبال ساحلی در صورت
پیروزی در وقتهای عادی یک تیم سه امتیاز ،در
وقت اضافه دو امتیاز و در ضربات پنالتی یک امتیاز
به دست میآورد.

لیورپول برندهی دربی منچستر!

شاید پنجشنبهشب اولین بار در تاریخ بود که مردم
بندر لیورپول از نتایج رقیب دیرینهشان در منچستر
خوشحال بودند! چراکه دیدار تیمهای منچسترسیتی
و منچستریونایتد در ورزشگاه اتحاد با تساوی  0-0به
پایان رسید تا لیورپول همچنان در رتبه سوم جدول
لیگ برتر باقی بماند.
در این دیدار پربرخورد که در دقایق پایانی یک
اخراجی هم داشت ،یونایتدها بازی را بهتر آغاز
کردند اما پس از سپری شدن دقایق ابتدایی ،این
منچسترسیتی بود که موقعیتهای بیشتری نسبت
به حریف ایجاد کرد اما درنهایت هیچیک از آنها
تبدیل به گل نشد و بازی با تساوی بدون گل به
پایان رسید.
پس از تبوتاب یونایتدیها در آغاز بازی ،سیتیها
خودی نشان دادند و در دقیقه  9ضربه سرخیو آگوئرو
روی ارسال دی بروین به تیر دروازه برخورد کرد.
بازی با میدانداری سیتی و تالش تیم میهمان

برای رسیدن به گل روی ضد حمالت ادامه داشت.
در دقیقه  25اشتباه براوو در مهار یک توپ نزدیک
به باز شدن دروازه سیتی منجر شد اما خود این
دروازهبان شیلیایی توانست ضربه میخیتاریان را مهار
کند.
برتری سیتی ادامه داشت و بازیکنان این تیم،
بهویژه آگوئرو صاحب موقعیت خوبی شدند اما
درخشش داوید دخیا در درون دروازه منچستریونایتد،
مانع از باز شدن دروازه شیاطین سرخ شد و نیمه اول
بدون گل به پایان رسید.نیمه دوم هم با حمالت
سیتی آغاز شد و بازیکنان این تیم در همان دقایق
ابتدایی یکی دو موقعیت خوب روی دروازه دخیا
ایجاد کردند اما نتوانستند ضربات آخر را وارد دروازه
کنند.بازی با همین روند دنبال شد و در دقیقه ،61
روی ارسال کوالروف و اشتباه آنتونیو والنسیا ،آگوئرو
میتوانست سیتی را پیش بیندازد اما ضربه پرقدرت
او از باالی دروازه به بیرون رفت.چند دقیقه بعد نوبت

در بازی نخست پلیآف لیگ برتر بسکتبال اتفاق افتاد:

شکست تمام میهمانها

تیمهای پتروشیمی بندرامام ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پاالیش نفت آبادان و
شهرداری اراک در بازی نخست پلیآف لیگ برتر بسکتبال بر حریفان خود
غلبه کردند.
به گزارش مستقل و به نقل از تسنیم ،هشت تیم برتر مرحله گروهی لیگ برتر
بسکتبال از امروز دیدارهای خود را برای راهیابی نیمه نهایی لیگ آغاز کردند .در
بازی نخست که در سالن اندیشه بندر امام برگزار شد ،تیم پتروشیمی با درخشش
حامد حدادی بر میهمان خود نیروی زمینی تهران غلبه کرد .حدادی در این بازی
 32امتیاز 15 ،ریباند و  5پاس گل داشت.در دیگر بازی امروز تیم دانشگاه آزاد با
 33امتیاز و  6ریباند دومینیک جونز ،میهمان خود شهرداری تبریز را شکست داد.
هِروویه پولیکو ،بازیکن اهل کرواسی تیم شهرداری تبریز  38امتیاز برای تیمش
کسب کرد .در بازی دیگری که آبادان برگزار شد ،تیم نفت این شهر با اختالف
 6امتیاز بر شهرداری کاشان غلبه کرد .رایان ریچاردز ،بازیکن انگلیسی نفت 18
امتیاز و  8ریباند برای این تیم به نام خود ثبت کرد.در آخرین بازی نیز ،شهرداری
اراک با  26امتیاز و  10ریباند اصغر کاردوست موفق به شکست شیمیدر شد.
شهرداری اراک در این فصل نشانداده است که میتواند یکی از تیمهای مدعی
لیگ بسکتبال باشد.
نتایج دیدارهای بازی نخست مرحله پلی آف به شرح زیر است:
پتروشیمی بندرامام  – 86نیروی زمینی ( 70یک بر صفر به سود پتروشیمی)
دانشگاه آزاد اسالمی  – 90شهرداری تبریز ( 74یک بر صفر به سود دانشگاه
آزاد)
پاالیش نفت آبادان  – 66شهرداری کاشان ( 60یک بر صفر به سود نفت)
شهرداری اراک  – 79شیمدر تهران ( 69یک بر صفر به سود اراک)

سالم و ارز دالر خدمت همهی خوانندگان عزیز
با توجه به ایام انتخابات و نظر به اهمیت آشنایی با
نامزدها تصمیم گرفتیم گفتگوی ویژهی خبری را در
صف نانوایی بربری محل برگزار نماییم لذا سؤاالت
خودمان را بهصورت هدفمند که حاصل ساعتها
کار کارشناسی شدهاست از حاضرین در صف نانوایی
میپرسیم .اجازه بدهید سوالها را با این زوج جوانی
که به نظر نامزد میآیند شروع کنیم :سالم خانوم شما
نامزد هستید؟
آقا به شما چه مربوطه؟ ما خودمون بزرگتر داریم.تازه مگه کوری این حلقه به این گندهگی رو نمیبینی؟
ببخشید ،عذر میخوام ،یک سری سؤال داشتممیخواستم جواب بدید
خواهش میکنم بفرمایید.شما بهعنوان یک نامزد نظرتون دربارهی پاکدستیچیه و شما در این راستا چه عملی انجام میدید؟
خانوم :واال به نظر من پاکدستی در طول زندگی
آدمها خیلی مهمه و هرکسی باید قبل و بعد از هر
وعدهی غذایی و همینطور هربار که از خونه میره
بیرون و برمیگرده دستاش رو باید بشوره! البته انتقادی
که به دولت هم وارده اینه که پاک دستی را رعایت
نمیکنن چون ما تا حاال توی تلویزیون ندیدیم ایشون
یا وزرا دستاشون رو بشورن!
خب ،خیلی هم عالی .نظر شما دربارهی رانت چیه؟خانوم رو به شوهرش :ببینم رانت چیه؟ چرا تا حاال
برای من نخریدی؟
آقا :عزیزم ناراحت نباش روحانی هم برای خانومش
نخریده! اص ً
ال نقدی که به دولت وارده اینه که چرا به ما
رانت نمیده که ما رانت دار بشیم؟
اجازه بدید سؤال بعدی رو بپرسم :اگر روزی متوجهبشید که همسرتون دچار مفاسد اقتصادی شدن چه
میکنید؟-مث ً
ال چطوری؟
خانوم :ایشون باید جریمه بشن اصن چه معنی دارهکه فعالیت اقتصادی داشته باشن و به من نگن؟ اولین
کاری که میکنی اینه که باید واسهم اون سرویس طال
هفتصد میلیونیه بود که شوهر خواهرت واسه تولدش
براش خریده بود ،باید لنگه اونو واسهم بخری!
آقا :اون که بدل بود!خانوم :نه دیگه تو باید اصلش رو
بخری! تا تو باشی مفاسد اقتصادی نکنی!
آقا :من که نکردم این آقا داره حرف در میاره! آقا تا
حاال یادت نبوده که دولت قبلی میلیارد میلیارد پول
اختالس میکردن حاال اومدی میندازی گردن من؟
آقا به من چه؟ شما خودتون نامزد شدید! زمان دولتقبلی یه دفعه عقدکردن و رفتن سر خونه زندگیشون
تازه دم حجله گربه رو هم کشتن دیگه ما جرئت
نداشتیم ازشون سؤال کنیم!

کوتاه ورزشی

هدی ه ِ راموس به داور الکالسیکو
نشریه الوانگاردیا فاش کرد که سرخیو
راموس ،کاپیتان رئال مادرید ،پیش از آغاز دیدار
ال کالسیکو ،با هرناندس هرناندس ،داور بازی،
مالقات کرد و یک پیراهن امضا شده رئال مادرید
را به او داد.
اوتامندی بود که شانس خود را امتحان کند اما ضربه
سر خطرناک او که روی ارسال لروی سانه زده شد،
بعد از برخورد به بیلی راهی خارج زمین شد.حمالت
سیتی ادامه پیدا کرد و بازیکنان این تیم سخت به
دنبال زدن گل بودند که اخراج مروان فلینی باعث
 10نفره شدن یونایتد شد .دو خطای پیاپی از

ملیپوش بلژیکی روی آگوئرو و ضربه سری که به
مهاجم آرژانتینی زد ،داور را متقاعد کرد تا به او کارت
قرمز بدهد .با  10نفره شدن یونایتد ،حمالت سیتی
شدت گرفت و گابریل ژسوس در ثانیههای پایانی
دروازه دخیا را باز کرد اما داور به دلیل آفساید آن را
نپذیرفت تا درنهایت بازی بدون گل به پایان برسد.

پیشنهادهای وسوسهبرانگیز اروپایی...

دروازهبان تیم فوتبال پرسپولیس باوجود تمدید
قرارداد  3ساله به فکر جدایی از جمع سرخپوشان
است .شاید یکی از عجیبترین و جالبترین
اخباری که در اوایل نیمفصل دوم به گوش
اهالی فوتبال و هواداران پرسپولیس رسید ،تمدید
قرارداد دروازهبان این تیم تا سال  1400بود.
ماجرای تمدید قرارداد
در شرایطی که بیرانوند یک سال دیگر هم
با پرسپولیس قرارداد داشت و در ابتدای فصل
قراردادی  2ساله امضا کرده بود ،در جریان سفر
پرسپولیس به عمان برای دیدار با الهالل که
 3اسفندماه برگزار شد ،مسئوالن این باشگاه
بحث تمدید قرارداد با او را جدی مطرح کردند.
البته این موضوع از قبل هم مطرحشده بود اما
قرارداد سفیدی در عمان به بیرانوند داده شد و
این دروازهبان نیز بدون مشورت با کسی تصمیم
گرفت  3سال دیگر قرارداد خود را تمدید کند و تا
سال  1400در پرسپولیس ماندنی شد .دروازهبان
ملیپوش پرسپولیس بعد از بازگشت از سفر به
عمان وقتی با برخی از دوستان خود مشورت کرد
و بحث پیشنهادات خارجی مطرح شد ،از تمدید
قراردادش پشیمان شد .او دیگر راهی نداشت

بهجز اینکه به قراردادش پایبند باشد اما حتی
در قراردادش هیچ بندی هم برای جدایی قرار
نداده است.
ترکها به دنبال آقای دروازهبان
در شرایطی که بیرانوند قرارداد خود را تا 4
سال دیگر با پرسپولیس تمدید کرده بود ،اولین
پیشنهاد جدی از کشور ترکیه و از یکی از
تیمهای برتر لیگ ترکیه به او رسید .دروازهبان
ملیپوش پرسپولیس بالفاصله بعد از رسیدن این
پیشنهاد برای رفتن به یک لیگ خارجی انگیزه
زیادی پیدا کرد و با مسئوالن باشگاه وارد مذاکره
شد.
گزینههای اسپانیایی روی میز
بااینکه پیشنهاد کشور ترکیهای بسیار جدی
مطرحشده و نماینده این باشگاه نیز به تهران
آمده است ،بحث  2پیشنهاد اللیگایی نیز
مطرح است .باشگاههای لگانس و دپورتیو
الکرونیا تیمهایی هستند که بهوسیله واسطهها
صحبتهایی را با دروازهبان پرسپولیس داشتند
تا او سودای لژیونر شدن در سر داشته باشد .باید
دید در پایان فصل چقدر این پیشنهادات رنگ
واقعیت به خود میگیرد.

شرایط باشگاه
در گام اول وقتی بیرانوند با مسئوالن باشگاه
پرسپولیس بر سر میز مذاکره نشست ،با مخالفت
جدی آنها برای جدایی مواجه شد .سپس
بعد از چند جلسه این دروازهبان با طاهری و
ترکاشوند ،آنها به دلیل داشتن قرارداد  4ساله
با بیرانوند از وی طلب مبلغ هنگفتی را برای
صدور رضایتنامه کردند .مبالغی چون  600تا
 700هزار یورو مطرحشده که در صورت موافقت
بیرانوند باید به باشگاه پرسپولیس برسد .البته
در مذاکرات صورت گرفته دروازهبان ملیپوش
حاضرشده تا  300هزار یورو پرداخت کند.

زیباترین بازی برابر ایرانیها
عمر عبدالرحمن بهترین بازیکن سال آسیا گفت:
هنگامی که با تیم های ایرانی مثل ذوب آهن بازی
داریم تمام امکانات خود از قبیل تکنیک و تاکتیک
را ارائه می کنیم و همواره بازی در برابر تیم های
ایرانی بازی های زیبایی می شود.
تایمازوف در دادگاه عالی

تایمازوف کشتی گیر سنگین وزن ازبکی به دادگاه
برای پس گرفتن مدال طالی المپیک پکن خود
شکایت کرد و درخواست تجدید نظر خود را به
دادگاه عالی ورزش تسلیم کرد.

استقالل به دنبال ستاره لوکوموتیو
باشگاه استقالل با ارسال نامه ای به باشگاه
لوکوموتیو خواهان جذب ماشاریپوف ستاره این
تیم شد .بعد از درخشش چپاروف در سپاهان به
نظر می رسد ستاره های ازبک تبدیل به سوژه ی
جدید نقل و انتقاالتی تیم های ایرانی شده اند و
حاال آبی ها قصد دارند تا برای جذب یک ستاره
دیگر از این کشور اقدام کنند.
فقط پیراهن یک نفر را خواستم!

لیونل مسی فاش کرد زین الدین زیدان تنها بازیکنی
بوده که او تقاضا کرده است پیراهنش را داشته باشد.
وقتی لیونل مسی فوتبال خود را در بارسلونا شروع کرد
و در ترکیب اصلی این تیم به میدان رفت ،زین الدین
زیدان سالهای آخر فوتبال خود را سپری میکرد .مسی
نیز در جریان یکی از دیدارهای الکالسیکو از زیدان
تقاضا کرد پیراهن او را داشته باشد.

دورهمی با قهرمان اتومیبلرانی

برنامه پنجشنبه شب گذشته دورهمی به گفتگو با قهرمان
اتومبیلرانی کشورمان کوروش محمدخانی اختصاص داشت.
این قهرمان در صحبتهایش بر لزوم رعایت قوانین
راهنمایی و رانندگی در هر شرایطی تاکید کرد.

