با موالنای جانان
ای یوسف خوش نام مـا خوش میروی بر بام مــــا
ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما
ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا
جوشی بنه در شور ما تا میشود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

گذر و نظر

چرا از مذهب
سوء استفاده میکنید؟
آرش وکیلی
در زبان سیاسی ،دماگوژی به معنای عوام فریبی یا
مردم فریبی است ،یعنی بهرهگیری نادرست از احساسات
و تعصبهای عامه مردم .عوامفریبی آن است که شخصی
به جای استدالل و اقامهی برهان برای اثبات یک عقیده،
سعی میکند از راه تحریک احساسات و هیجانهای جمعی
و توسل به عواطف و ج ّو حاکم ،نوعی تصدیق جمعی نسبت
به نتیجهی مطلوب خود به دستآورد.
اما موضوع به همینجا ختم نمیشود .بدترین نوع
دماگوژی استفاده از هیجانات و عواطف مذهبی مردم است.
فریبکاری مذهبی نابخشودنیترین نوع از فریبکاری
است و ممکن است مردم را نسبت به دین و مذهب بدگمان
نماید.
هنوز آنقدر زمان نگذشتهاست که فراموش کنیم عدهای
رئیس دولت سابق را نمایندهی امام زمان میدانستند و
دولت مهرورزی را دولت حضرت حجت معرفی مینمودند،
اما دریغ و صد افسوس که گفتارشان سبب شد با ایجاد
حساسیتهای مذهبی کسی به حسابرسی از دولت نپردازد و
بعدها کاشف به عمل آمد که بزرگترین اختالسهای تاریخ
در آن دوره انجام شدهاست و حتی معاون اول رئیسجمهور
نقشی به سزا در این امور داشته است .بعدها مشاور او هم
به ترویج خرافات و به جبههی انحرافی شهرهی آفاق شد!
دولتی که با داعیهی ارتباط با امام زمان کار را آغاز کرده
بود ،با فساد مالی و اداری و اقتصادی و با شهرتِ انحرافی
کار را پایان داد و این یعنی آسیب رساندن به تمام بنیانهای
مذهبی یک ملت.
ِ
باید به ایشان گفت 12 :سال پیش وقتیکه از دین دامی
میساختید برای جمعآوری آرای مردمی با َقلَیان احساسات
مذهبی ،ای کاش که به چنین روزهایی میاندیشیدید که
چطور باید سرتان را جلوی ایشان باال بگیرید؟ مردم ایران
یک معذرتخواهی از شما طلبکارند ،الاقل آنقدر جرئت
داشته باشید که به اشتباهاتتان اعتراف نمایید.
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روایت ظریف از راه یافتن شعر «بنی آدم» سعدی به سازمان ملل
وزیر امور خارجه کشورمان در مطلبی در اینستاگرام خود
به تشریح روایت چگونگی نصب فرش ایرانی که در آن شعر
معروف سعدی به عنوان «بنی آدم» با نخ طال در آن نوشته
شده است بر دیوار سازمان ملل پرداخت.
محمد جواد ظریف در این مطلب نوشت:
اول اردیبهشت ،روز بزرگداشت سعدی گرامی باد!
شاید ماجرای نصب فرش نفیس مزین به شعر معروف
«بنی آدم» شیخ اجل در سازمان ملل متحد برای دوستان
جالب باشد.
همه ما از کودکی در کتابها خوانده بودیم که باالی
درب ورودی سازمان ملل متحد این شعر معروف سعدی را
نوشتهاند .در سال  ۱۳۶۱که برای اولین بار به نیویورک و
سازمان ملل متحد رفتم ،همه ساختمان را گشتم ،اما شعر
سعدی را پیدا نکردم .بعدها که در سال  ۱۳۶۷برای مذاکرات
قطعنامه  ۵۹۸به ژنو رفتم ،مقر اروپایی ملل متحد را نیز

جستجو کردم و آن را نیافتم .از دوستان و افراد با سابقهتر
نیز پرسیدم ،ولی کسی این شعر را ندیده بود.
در دوران سفارت در سازمان ملل متحد در سال ۱۳۸۳
مطلع شدم که جناب آقای محمد صیرفیان که یکی از
معروفترین تجار فرش اصفهان است ،یک فرش نفیس پنج
متر در پنج متر بافته است که در وسط این فرش شعر سعدی
با نخ طال نوشته شده است .ایشان اظهار تمایل کردند که
این فرش را به سازمان ملل متحد هدیه بدهند به شرطی
که آن را در یک محل مناسب نصب کنند .با توجه به ابعاد
این فرش هر دیواری برای نصب آن مناسب نبود و فقط
چند دیوار در کل مقر ملل متحد وجود داشت که میشد
این فرش را روی آن نصب کرد .یکی دیواری بود که فرش
بزرگ شش در چهاری که در زمان مرحوم دکتر مصدق به
ملل متحد هدیه شده بود روی آن نصب بود و دیگری دیوار
بزرگ «سالن مذاکرات نمایندگان» بود که فرشی از دیوار

چین وسط آن دیوار نصب شده بود .با توجه به تعدد هدایا و
محدودیت جا برای نصب فرش مزین به شعر سعدی ،ناگزیر
شدم در حد دبیرکل ملل متحد وارد مذاکره شوم تا این فرش
را به عنوان نماد گفتوگوی تمدنها در مکان مناسبی نصب

کنند .الزم به یادآوری است که سال  ۲۰۰۱به پیشنهاد جناب
آقای خاتمی سال گفتوگوی تمدنها در سازمان ملل متحد
اعالم شده بود .در پیگیریهای بعدی پیشنهاد کردند که با
توجه به تعدد هدایا و محدودیت مکان نصب ،فرش مزین به
شعر سعدی را به جای فرش اهدایی از سوی مرحوم مصدق
نصب کنیم که نپذیرفتیم .با فاصله کمی خبردار شدیم که
میخواهند فرش چین را برای شستشو پایین بیاورند .در آن
دیوار جای دو فرش بود ،اما فرش چین در وسط آن دیوار قرار
داشت .از این رو با پیگیری زیاد یکی از همکاران خوبم در
نمایندگی ،توانستیم فرش مزین به شعر سعدی را همانطور
که در عکس میبینید در کنار فرش دیوار چین نصب کنیم.
در تابلوی کنار فرش نیز ترجمه زیبایی از شعر سعدی را به
انگلیسی تهیه کردیم تا بینندگان عالوه بر زیبایی هنر ایرانی،
با مفاهیم بلند انسانی فرهنگ ایرانی نیز آشناتر شوند.
باالخره شعر سعدی به سازمان ملل متحد رفت.
دریچه

دیواری سختتر از واقعیت

روزي دانشمندى آزمايش جالبى انجام داد .او يك آکواریوم ساخت و با قرار دادن يک ديوار شیشهای در وسط آکواریوم آن را به دو بخش تقسيم کرد .در يک
بخش ،ماهى بزرگى قرار داد و در بخش ديگر ماهى کوچکى که غذاى مورد عالقه ماهى بزرگتر بود ...ماهى کوچک ،تنها غذاى ماهى بزرگ بود و دانشمند به
او غذاى ديگرى نمیداد .او براى شکار ماهى کوچک ،بارها و بارها به سويش حمله برد ولى هر بار با ديوار نامريي که وجود داشت برخورد میکرد ،همان ديوار
شیشهای که او را از غذاى مورد عالقهاش جدا میکرد ...پس از مدتى ،ماهى بزرگ از حمله و يورش به ماهى کوچک دست برداشت .او باور کرده بود که رفتن به
آنسوی آکواریوم و شکار ماهى کوچک ،امرى محال و غیرممکن است! در پايان ،دانشمند شیشهی وسط آکواریوم را برداشت و راه ماهي بزرگ را باز گذاشت...
ولى ديگر هیچگاه ماهى بزرگ به ماهى کوچک حمله نکرد و به آنسوی آکواریوم نيز نرفت! میدانید چرا؟ ديوار شیشهای ديگر وجود نداشت ،اما ماهى بزرگ
در ذهنش ديوارى ساخته بود که از ديوار واقعى سختتر و بلندتر مینمود و آن ديوار ،دیوار بلند باور خود بود! باوري از جنس محدودیت! باوري به وجود دیواري
بلند و غیرقابلعبور! باوري از ناتوانی خويش...

آنجل بولیگان

مادرید غرق در شادی

برنابئو جهنمی برای باواراییها...

برگی ازتاریخ

آغاز جنگ بر سر استقالل آمریکا

جنگ انقالب آمریکا یا جنگ استقالل آمریکا در چنین
روزی یعنی  20آوریل  1775معادل با  31فروردین ،با درگیری
بین پادشاهی بریتانیای کبیر و مستعمرات سیزدهگانه بریتانیا در
آمریکای شمالی آغاز شد و سرانجام به یک جنگ سراسری
بین چندین قدرت بزرگ اروپایی تبدیل شد.
جنگ انقالب آمریکا نتیجه انقالب سیاسی آمریکا بود که
با کشمکش بین پارلمان بریتانیای کبیر و مستعمرهنشینانی
که به قانون تمبر اعتراض داشتند آغاز گردید .آمریکاییها
تصویب قانون تمبر را مغایر با قانون اساسی میپنداشتند.
پارلمان بر حقش مبنی بر مالیات بستن بر مستعمرهنشینان
پای میفشرد و آمریکاییان خواستار احقاق حقوقشان به
عنوان شهروندان بریتانیا بودند و پرداخت مالیات را بدون
حضور در پارلمان برنمیتابیدند .آمریکاییها در هر مستعمره
دولت سایه تشکیل دادند و کنگره قارهای را تأسیس نمودند.
بایکوت چای بریتانیا از جانب آمریکاییها در سال ۱۷۷۳
به مهمانی چای بوستون منجر شد .لندن در پاسخ به وقوع
مهمانی چای ،دولت مستقل ماساچوست را برانداخت و آن
را تحت سیطره ارتش به فرماندهی ژنرال توماس گیج کرد.
در آوریل  ۱۷۷۵گیج ارتش کمکی را برای خواباندن طغیانها
و یاغیگریها به خارج از بوستون گسیل کرد .شبهنظامیان
محلی که به «مردان کوچک» معروف بودند به رویارویی با
ارتش بریتانیا برخواستند و تقریبا مقدمه لشکر را نابود کردند.
نبردهای لگزینگتون و کنکورد آتش جنگ را شعلهور ساخت.
احتمال هرگونه مصالحه هنگامی که مستعمرهنشینان در ۴
ژوئیه  ۱۷۷۶اعالم استقالل کردند و کشور جدید ایاالت
متحده آمریکا را بنا گذاردند از بین رفت .فرانسه ،اسپانیا و
جمهوری هلند هر سه از اوایل  ۱۷۷۶مخفیانه برای انقالبیون
آمریکایی تدارکات ،مهمات و سالح فراهم میکردند .پس از
موفقیتهای ابتدایی بریتانیا ،جنگ بدون برتری هیچ یک از
طرفین درگیری ادامه مییافت .بریتانیا از برتری نیروی دریایی
خود سود برد تا شهرهای ساحلی آمریکا را تسخیر و اشغال
کند؛ با این وجود شورشیان بر عمده مناطق بیرون از شهر
که  ۹۰درصد جمعیت مستعمرهنشینان ساکن آن مناطق بودند
تسلط داشتند .استراتژی بریتانیا بر بسیج کردن شبه نظامیان
لویالیست تکیه داشت که البته هیچگاه به طور کامل تحقق
نیافت .در  ۱۷۷۷در نبرد ساراتوگا سربازان بریتانیایی که از
سمت کانادا به ساراتوگا حملهور شدند در اسارت افتادند .اوایل
 ۱۷۷۸به دنبال پیروزی آمریکا در نبرد ساراتوگا فرانسه ترغیب
شد که آشکارا به جنگ ضد بریتانیا وارد شود که این امر به
توازن قوای نظامی دو طرف درگیر کمک شایانی میکرد.
اسپانیا و جمهوری هلند -متحدین فرانسه -نیز با تهدید به
تهاجم به بریتانیا و به جد آزمودن قدرت نظامی بریتانیا با دست
زدن به عملیات نظامی در اروپا به مخاصمه با بریتانیا پرداختند.
دخالت اسپانیا در جنگ به خروج بریتانیاییها از فلوریدای غربی
منجر و منتهی شد که جبهه جنوبی را برای آمریکاییان امن
کرد .در  ۱۷۸۳با انعقاد معاهده پاریس ،جنگ رسم ًا پایان یافت
و حاکمیت ایاالت متحده بر مناطقی که امروزه تقریب ًا به کانادا
از شمال ،فلوریدا از جنوب و رود میسیسیپی از غرب محدود
است به رسمیت شناخته شد.
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در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
اروپا ،دو تیم فوتبال بایرن مونیخ و رئال مادرید در پایتخت
اسپانیا و ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف هم رفتند و در
نهایت این دیدار با حساب  4بر  2به سود رئال مادرید به پایان
رسید و تیم رئال مادرید به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.
نیمه اول
شاگردان آنچلوتی می دانستند که برای سالمت عبور
کردن از جهنم برنابئو نیاز به گلزنی دارند .آن ها از همان
ثانیه نخست کار را تهاجمی آغاز کردند و کم کم به صورت
کامل بر بازی مسلط شدند و بازی مالکانه خود را به نمایش
گذاشتند .نکته حائز اهمیت در این بین ضد حمالت تند و تیز
خطرناک ماردیدی ها بود .نخستین موقعیت جدی این دیدار
روی حرکت آالبا و ریبری از سمت چپ خط دفاعی رئال
مادرید به دست آمد .پاس دیدنی آالبا درون محوطه به ریبری

رسید و پاس در عرض ریبری به تیاگو رسید ،اما ضربه پای
چپ تیاگو از دورن شش قدم در آستانه ورود به دروازه به بدن
مارسلو برخورد کرد و برگشت و در ادامه نیز ضربه والی شکل
روبن با اختالفی کم به بیرون رفت .بایرنی ها به شدت حمله
خود را ادامه دادند و در  15دقیقه اول بار ها صاحب ضربه
کرنر شدند .در  20دقیقه اول بازی بایرن کامال بر بازی مسلط
بود و از جناحین حمالت زیادی را ترتیب داد.
دقیقه  20به بعد رئال مادرید چند حمله روی دروازه بایرن
انجام داد .شوت پای راست دقیق کارواخال با واکنش دیدنی
نویر همراه شد .دقایقی بعد روی دفع ناقص نویر شوت
بازیکنان رئال مادرید از روی خط دروازه برگشت داده شد.
در ادامه بازی متعادل تر شد و هر دو تیم حمالت جدی تری
را ترتیب دادند .دقیقه  33روی اشتباه مدافعان بایرن درون
محوطه ،توپ پشت محوطه به کروس رسید و ضربه فنی او
با اختالف به بیرون رفت .دقایقی بعد روی یک پاس در عمق
فوق العاده رونالدو در حالت تک به تک با نویر قرار گرفت ،اما
نویر به زیبایی توپ را برگشت داد .لحظاتی بعد نیز روی یک
حرکت ترکیبی شوت کروس می رفت تا دروازه نویر را باز
کند ،اما هوملس با تکلی دیدنی توپ را برگشت داد .در نهایت
نیمه اول با تساوی  0بر  0به پایان رسید.
نیمه دوم
نیمه دوم بازی نیز جذاب آغاز شد و هر دو تیم تهاجمی کار
کردند .اولین موقعیت جدی در نیمه اول روی شوت ایسکو
در دقیقه  47به دست آمد ،اما شوت زمینی ایسکو با اختالف

کمی از کنار دروازه نویر به بیرون رفت .چند دقیقه بعد روی
یک پاس کات بک که در درون محوطه رئال مادرید به
آرین روبن رسید ،دروازه رئال به شدت لرزید .ضربه چیپ
روبن را مارسلو از روی خط دروازه بیرون کشید .لحظاتی بعد
ویدال فرصت ایده آلی را از دست داد .بعد از گل بایرن مونیخ
بازی متعادل تر شد ،اما بازیکنان بایرن همچنان برای جبران
نتیجه بازی رفت دست به حمله زدند .در ادامه نیمه دوم
از شدت حمالت بایرن مونیخ کاسته شد ،اما همچنان ضد
حمالت رئال مادرید خطرناک بود و در نهایت روی همین
ضد حمالت به گل رسیدند .بایرن مونیخ پس از زدن گل دوم
به حمالتش افزود و رئال مادرید دل به ضد حمالت بسته
بود .دقیقه  84اما اخراج ویدال بازهم کار را برای مونیخی ها
سخت کرد .در نهایت اما بازی با پیروزی  2بر  1مونیخی ها
به پایان رسید و به وقت های اضافه رفت.
وقت اضافی
بازی در وقت های اضافی نیز جذاب دنبال شد .هر دو تیم
برای زدن گل پای به میدان گذاشتند .دقیقه  97شوت دیدنی
رونالدو را نویر با یک سوپر واکنش دفع کرد .دقایقی بعد خود
نویر شوت آسنسیو را نیز با یک دست به کرنر فرستاد .در
وقت های اضافی دوم اما بایرنی ها که یک یار کمتر داشتند
از هم پاشیدند و بازی بسیار ضعیفی را انجام دادند و در نهایت
از گردونه لیگ قهرمانان کنار رفتند.
شرح گلها
دقیقه  53دریبل زیبای روبن برای بایرن ها کار ساز شد.

دیگو سیمئونه ،سرمربی اتلتیکومادرید پس از صعود تیمش به نیمه نهایی
چمپیونزلیگ مدعی شد که آنها میتوانند با رئال ،بایرن و بارسا رقابت کنند.
اتلتیکو که در دو فینال از سه فینال سالهای اخیر شرکت داشته ،شب گذشته
با تساوی  1-1مقابل لستر و پیروزی در مجموع  ،1-2موفق به صعود به دور
بعد شد .سیمئونه پس از بازی به تمجید از روحیه تیمش پرداخت و مدعی شد
که آنها قادر به رقابت با بهترین ها هستند.
او گفت ":وقتی در مورد بهترین های اروپا صحبت میکنیم ،بحث اقتصادی
نیز مطرح میشود .بزرگان اروپا ،بایرن مونیخ ،رئال و بارسا هستند .ولی از نظر
ورزشی ،ما هم قطعا در این بین قرار داریم .وقتی میگویم ما جزء بهترین ها
نیستیم ،منظورم از نظر اقتصادی است نه ورزشی.
حضور در نیمه نهایی برای سومین بار در چهار سال اخیر فوق العاده است.
وقتی به روزهای اولم در باشگاه نگاه میکنم ،آن موقع گفته بودم که میخواهم
کاری کنم اتلتیکو بار دیگر رقابتی شود .خیلی خوشحالم که میبینم به قولم
عمل کرده ام.بسیار احساساتی شده ام .به خاطر عملکرد تیمم پر از غرور هستم
و امیدوارم بازی جذابی به نمایش گذاشته باشیم .لستر هم امشب عالی کار کرد.
رقابت کردن با آنها باعث افتخار من بود .هیچگاه نا امید نشدند .ما کامال ترسیده
بودیم و سعی داشتیم گلی دریافت نکنیم".

کاپیتان تیم ملی ایران بعد از مدتهای
طوالنی دوری از میادین از هفته آینده پا
به توپ میشود.
اشکان که فصل را با تصمیمات
عجیب باشگاه العربی آغاز کرد و بیشتر
از نیم فصل بنا به تصمیم ماکان قطری
بیرون از میادین ماند و تنها برای تیم
ملی ایران در مقدماتی جام جهانی
به میدان رفت ،در آخرین روز نقل و
انتقاالت ژانویه در بهت و حیرت همگان

در حالی که این روزها ورزشکاران
پارالیمپیکی از فرقهايي بين المپيكيها
و پارالمپيكيها گذاشته ميشود ناراضی
هستند و بسیاری از آنها هنوز از
اهداي پاداشها دلخورند خبر میرسد
که مشاورعالی كميته ملی پارالمپيک
منصوب شده است.طی حكمی از

در داستان «خسرو و شیرین» نظامی ،شیرین
خانوم عمهای داره به اسم مهین بانو که نصایح
جالبی از سر خیرخواهی به شیرین میکنه و اونو به
صبر وا میداره که این همه صبر کردی! چند روز
دیگه هم طاقت بیار!
بباید ساختن با دوری اکنون
که داند کار فردا چون بُ َود چون؟
حرفهای این مهین بانو که عجیب روی
شیرین نفوذ داشته باعث دراماتیک شدن یکی از
معروفترین داستانهای عاشقانه ایرانی میشه!
قصه ازین قراره که خسرو داره مخ شیرین رو
میزنه و عمه خانوم از سر تجربه شصتش خبر دار
میشه و به شیرین نصیحت میکنه که اگه خسرو
خواست با تو خلوت کنه ،فقط میخواد مخت رو
بزنه و به تخت خواب بکشوندت! تا بوده مردا
همینجوری بودن و لنگهی همن! مبادا اون مثه گل
تو رو بو کنه و بذاره کنار! خالصه شیرین نصیحت
مهین بانو رو آویزه گوشش می کنه و حاضر نمیشه
که با خسرو خلوت کنه! همینم باعث رنجش خسرو
از شیرین میشه و ازون به بعد خسرو خان خیلی از
دست مهین بانو شکار شده و بااینکه تو تاریخ منبع
معتبری ثبت نکرده ولی احتماال خسرو از همون
زمان برای اولین بار فحش عمه رو باب میکنه!!!
این هم چهار بیت دیگه از نصیحت مهین بانو
به شیرین:
بسا گل را که نغز و تر گرفتند
بیفکندند چون بو برگرفتند
بسا باده که در ساغر کشیدند
به جرعه ریختندش چون چشیدند
تو خود دانی که وقت سرفرازی
زناشویی بهست از عشقبازی
چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش
نهاد آن پند را چون حلقه در گوش

آرش برهانی تصمیم گرفته تا برای همیشه از فوتبال
خداحافظی کند .آرش برهانی فصل قبل و بعد از سالی
خاکستری استقالل را ترک کرد و راهی پیکان شد تا بلکه
بتواند در فضایی کم حاشیه و آرام بار دیگر به روزهای
اوجش برگردد و دوباره در سطح اول فوتبال ایران مطرح
شود .اما این روزها اعالم کرده که میخواهد برای همیشه
فوتبال را کنار بگذارد.

پلیس مانع درگیری بایرنیها با داور

کاسمیرو پس از دریبل خوردن از روبن او را با خطا در درون
محوطه متوقف کرد .لواندوفسکی پشت ضربه ایستاد و توپ
را به مرکز دروازه ناواس فرستاد .دقیقه  76روی سانتر دیدنی
کاسمیرو از پشت محوطه جریمه ،رونالدوی آماده با یک
ضربه سر از روی نقطه پنالتی گل تساوی را زد .دقیقه 78
روی حرکت خوب بازیکنان بایرن مونیخ ،سرخیو راموس در
هنگام دفع توپ به اشتباه توپ را وارد دروازه خودشان کرد.
دقیقه  105بازهم رونالدو هنر گلزنی اش را به رخ کشید
و با یک ضربه آسان پاس راموس را بدل به گل سوم کرد.
دقیقه  110روی حرکت خوب مارسلو ،خودش و رونالدو
را در حالت دو به تک با نویر قرار داد .در ادامه ،پاس مارسلو
دروازه خالی را پیش روی رونالدو قرار داد و مرد پرتغالی هت
تریک کرد .دقیقه  112روی یک حرکت انفرادی فوق العاده
از آسنسیو رئال مادرید به گل چهارم رسید.

در ادامه بدشانسیها دژاگه اواخر
بهمن ماه با مصدومیتی سنگین مواجه
و نزدیک به دو ماه حضور در میادین را
از دست بدهد .در این بین غیبت کاپیتان
تیم ملی در مصاف با قطر و چین بیشتر
از گذشته نمود پیدا کرد تا بازوبند کاپیتانی
در این دو بازی به حاج صفی و شجاعی
برسد.
از آلمان خبر می رسد کابوسهای
دژاگه در حال پایان است چون این

وفا رئيس كميته ملی پارالمپيک
بهروز برجسته به عنوان مشاور عالی
فنی كميته ملی پار المپيک منصوب
شد.درحكم انتصاب بهروز برجسته آمده
است:
«نظر به تجارب و سوابق ارزشمندتان
در حوزه ورزش های پارالمپيك جنابعالی

چند بازیکن بایرن که با حضور در رختکن
داوران به شدت به آنها اعتراض میکردند
توسط پلیس از این محل خارج شدند 20 .هوادار
تیم فوتبال بایرن مونیخ به دلیل اختشاش در
شهر مادرید بازداشت شدند.
دونده قمی عازم رقابتهای جهانی

رضا ملک پور دونده استان قم در ماده
 400متر با مانع در رقابت های جهانی ورزش
کارگری لتونی به روی پیست خواهد رفت.
جشنواره بین المللی
کوهنوردی با اسکی

جشنواره بین المللی کوهنوردی با اسکی
دماوند از چهارم اردیبهشت به مدت  5روز با
همکاری فدراسیون بین المللی کوهنوردی
برگزار میشود.
استعدادیابی برای  10رشته ورزشی

بازیکن با تشخیص کادر پزشکی باشگاه
ولفسبورگ از هفته آینده به تمرینات
گروهی اضافه خواهد شد تا در صورت
صالحدید کادر فنی از این هفته از
رقابتهای بوندس لیگا برای گرگ ها
به میدان برود .خبری خوشحال کننده
برای کی روش و طرفداران تیم ملی
که میتوانند کاپیتان خود را برای بازی
حساس با ازبکستان در خردادماه در
اختیار داشته باشند.

انتصاب مشاور عالی فنی كميته ملی پار المپيک
سوی محمود خسروی وفا رئيس
كميته ملی پارالمپيک ،بهروز برجسته به
عنوان مشاور عالی فنی كميته ملی پار
المپيک منصوب شد.مشاور عالی كميته
ملی پارالمپيک منصوب شدبه گزارش
گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان،
طی حكمی از سوی محمود خسروی

نیش نیش میرزا

خداحافظی آرش برهانی از فوتبال

بازگشت کاپیتان به میادین

به آلمان بازگشت تا دوباره پیراهن
ولفسبورگ را برتن کند تصمیمی که
به مذاق قطری ها خوش نیامد و با
دیر صادرکردن برگه این بازیکن مانع
حضور او در ترکیب شدند .اما هرچه
بود بازگشت دوباره به بوندس لیگا هم
نتوانست این بازیکن را از کابوسی که به
آن گرفتار شده بوده نجات دهد و فصل
ناامید کننده اشکان دژآگه با مصدومیت
او در تمرینات ولفسبورگ ادامه پیدا کرد.

باب تاریخچه فحش عمه!
اندر ِ

کوتاه ورزشی

دژاگه از هفته آینده پا به توپ میشود

اتلتیکو در جمع بزرگان
اروپا

تحریف ادبی  -طنز

را به سمت مشاور عالی فنی در كميته
ملی پارالمپيك منصوب مي نمايم .اميد
است با ارائه مشاوره و رهنمودهای الزم
ورزشكاران پارالمپيك را مورد حمايت
قرار دهيد.
از خداوند متعال توفيق روزافزون
جنابعالی را آرزومنديم».

مدیرکل استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان
با اشاره به تخصیص تنها  30درصد بودجه برای
استانداردسازی پایگاههای قهرمانی در  3سال
گذشته گفت :امیدوارم  70درصد بودجه باقیمانده
برای استانداردسازی پایگاههای قهرمانی 31
استان امسال تعلق پیدا کند ،تا این پایگاهها را به
یک مرکز علمی و تحصصی تبدیل کنیم.

استقبال کمرنگ از انتخابات!

پس از گذشت  10روز از مهلت قانونی برای
انتخابات فدراسیون تیراندازی تنها  3نفر برای
حضور در انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی
ثبت نام کردند.
بوفون :جوگیر نمیشویم!

جان لوئیجی بوفون دروازه بان محبوب
و مردمی تیم فوتبال باشگاه یوونتوس ایتالیا
در آستانه بازی بزرگ تیمش برابر بارسلونا
در نیوکمپ گفت :هیچ کدام از بازیکنان
یووه تحت تاثیر جو حاکم بر نیوکمپ قرار
نمیگیرند ،در  147بازی اروپایی ،فقط یک 3
بر صفر داشته ایم که آن هم ما در برابر بارسا
بودیم.

