
از کتاب رساله دلگشا اثر عبید زاکانی

خوراک اعیانی
اردبیلی ای با طبیب گفت: زحمتی دارم چه 

تدبیر باشد؟ طبیب نبض او بگرفت.
گفت: عالج تو آنست كه هر روز قلیة پنج 
كرده  مطنجنه  نر  برة  گوشت  و  فربه  مرغ 

مزعفر با عسل می خوری و قی میكنی. 
گفت: موالنا راستی خوش عقل داری. اینكه 
تو می گویی اگر كس دیگر خورده باشد و قی 

كرده، من درحال بخورم.
بی سر!

رفته  مالحده  جنگ  به  قزوینیان  جمعی 
بر  ملحدی  سر  هر یك  بازگشتن  در  بودند. 
چوب  بر  پایی  یكی  می آوردند.  كرده  چوب 

می آورد. پرسیدند كه این را كه كشت؟ 
گفت: من.

 گفتند: چرا سرش نیاوردی؟
 گفت: تا من برسیدم سرش برده بودند.

ادعای خدایی
پرسید:  عضدالدین  موالنا  از  شخصی 
دعوی  خلفا  زمان  در  مردم  كه  چونست 
و  می كردند  بسیار  پیغمبری  و  خدایی 
اكنون نمی كنند؟ گفت: مردِم این روزگار را 
چندان ظلم و گرسنگی افتاده است كه نه از 

خدایشان به یاد می آید و نه از پیغامبر!
چشم درد

شخصی با دوستی گفت كه مرا چشم درد 
می كند تدبیر چه باشد؟

بر  می كرد  درد  دندان  پارسال  مرا  گفت:   
كندم.

کله کچل
بیرون آمد كالهش دزدیده  از حمام  َكلی 

بودند. با حمامی ماجرا می كرد. 
گفت: تو اینجا آمدی كاله نداشتی. 

گفت: ای مسلمانان این سر از آن سرهاست 
كه بی كاله به راه توان برد؟
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ادعای خدایی اتوبوس مرگ...

حضرت موالنا

بخت نگار و چشم من هر دو نخسبد در زمن
ای نقش او شمع جهان ای چشم من او را لگن

چشم و دماغ از عشق تو بی خواب و خور پرورده شد
چون سرو و گل هر دو خورند از آب لطفت بی دهن

فیلم ماورایی انتخاب آقا عزت 
در سینما یک

یک قیام بزرگ
 به بهانه ی عید فطر

در  ایتالیا  مقابل   0-3 پیروزی  با  اسپانیا 
بلندی  گام   ،2018 جهانی  جام  مقدماتی  دور 

این  در  برداشت.  رقابت ها  این  به  به سوی صعود 
برگزار  برنابئو  سانتیاگو  ورزشگاه  در  كه  دیدار 
و  داشت  بهتری  مراتب  به  نمایش  الروخا  شد، 
توانست  او،  گل  دو  و  ایسكو  درخشش  لطف  به 
این  با  كند.  پیدا  دست  شیرین  پیروزی  یك  به 
امتیاز  با سه  و  امتیازی شد  اسپانیا 19  پیروزی 
برتری نسبت به ایتالیا، جایگاهش در صدر گروه 
G منطقه اروپا را تثبیت كرد. جانلوئیجی بوفون، 
علت  كه  است  معتقد  ایتالیا  ملی  تیم  كاپیتان 
بر  حریف  تسلط  ایتالیا،  مقابل  اسپانیا  پیروزی 
خواسته ها و توانایی هایش بود. اسپانیا در نیمه اول 

با دو گل از ایسكو از آتزوری پیش افتاد و گل نیمه 
دوم موراتا، كار را برای الجوردی پوشان به پایان 
رساند. پس از بازی بوفون مدعی شد كه اسپانیا 
به خوبی متوجه توانایی هایش بود و می دانست كه 

چه چیزی در زمین می خواهد.
 او گفت: »به نظر من، اعتمادبه نفس بازیكنان 
در  هاست  سال  كه  آن ها  بازی  نحوه  و  اسپانیا 
فوق العاده  كیفیت  و  هستند  انجامش  حال 
فوق العاده  تیمی  آن ها  از   ، استعداد هایشان 
می سازد. آن ها می دانند چه كار می كنند و چرا 
تنها  كه  است  چیزی  این  می كنند.  را  كار  این 

تجربه و همكاری طوالنی مدت می تواند باعثش 
شود.«

علت   4-2-4 سیستم  آیا  اینكه  درباره  بوفون 
به  ما  می كنم  فكر  »نه  گفت:  بود  آن ها  باخت 
تیم  ما  به  نسبت  كرد  ثابت  كه  باختیم  تیمی 
بهتری است. از لحاظ تاكتیكی، این سرمربی است 
كه می داند چه كار كند و متوجه است كه چه 
تاكتیكی می تواند یك تیم را به بهترین شكل به 
صعود  جام جهانی  به  امیدواریم  بگذارد.  نمایش 
كنیم. در طول سال تمریناتی برگزار خواهیم كرد 

كه آمادگی مان را به دست آوریم.«

بازیكنان تیم ملی یك روز پس از كسب تساوی 
متن  سازمان یافته  و  متحد  شكلی  به  كره،  در 
و  می گذارند  خود  اینستاگرام  روی  را  مشتركی 
درپی پول و پاداش صعود به جام جهانی هستند. 
وقتی كه در فرودگاه دوبی كارلوس كی روش از 
و  می كند  جمع  را  آن ها  می شود  باخبر  موضوع 
همه ی بازیكنان تیم ملی را از مصاحبه و انتشار 
پست در دنیای مجازی برحذر می دارد، اما جناب 
سرمربی مثل همیشه پدرانه باالی سر تیم ملی 
فیسبوک  صفحه  در  بیانیه ای  و  می ایستد  ایران 
خود منتشر می كند تا خواستار حمایت مدیران 

فدراسیون از بازیكنانش شود.

تیم  بازیكنان  اتحاد  از  بیانیه  این  در  كی روش 
ملی در شبكه های اجتماعی حمایت كرد و مدعی 
شد كه تیم ملی ایران ركورد مواجهه شدن با بی 
بدین  كی روش  بیانیه  است.  شكسته  را  تفاوتی 

شرح است:
بادهای ویرانگر همچنان می وزند. بسیار متاسفم 
كه باید حمایت كامل و همبستگی شدید خود را 
ابراز كنم.  ایران  ملی  تیم  بازیكنان  احساسات  با 
تیم  از  از عملكرد بی نظیر دیگری  یك روز پس 
ملی، فیفا اعالم كرد كه تیم ملی ایران به ركوردی 
تاریخی و بی نظیر رسیده است: 12 كلین شیت 

در مسابقات راه یابی به جام جهانی.

ركورد جهانی  كه مجبورم یك  ناراحتم  بسیار 
این كه هیچ  اعالم كنم:  تیم ملی  برای  را  دیگر 
تیم ملی دیگری در جهان با این حجم از بی تفاوتی 
مواجه نمی شود. تاكنون با اختالف ما در چنین 
برای  هیچ جایی  هستیم.  صدرنشین  رنكینگی 

توجیه، توضیح یا فرار از مسئولیت وجود ندارد.
رئیس  همه  از  مهم تر  تا  رسیده  زمانش  حاال 
فدراسیون و اعضای فدراسیون ثابت كنند تا بدون 
هیچ قید و شرطی و با اقتدار كامل پشت بازیكنان 
و تیم هستند. نكته بعدی این كه زمانش رسیده 
تا آن ها ثابت كنند تا بدون هیچ تردیدی لیاقت و 
آمادگی تحقق قول ها و وعده هایشان را دارند و به 

صورت كامل از حقوق بازیكنان و رویاها و توقعات 
هواداران تیم ملی ایران دفاع می كنند.

حضور  موضوع  فوتبال،  فدراسیون  حراست  رئیس 
بانوان در ورزشگاه آزادی را تکذیب کرد.

با انتشار اخباری پیرامون فعال شدن گزینه خرید بلیت 
برای بانوان در دیدار ایران برابر سوریه، حمیسی رئیس 
حراست فدراسیون فوتبال در این باره به سایت فدراسیون 
گفت: »چنین بحثی صحت ندارد. هیچ برنامه ای برای 
حضور بانوان در مسابقه وجود ندارد و شایعات منتشرشده 

در این باره را شدیدا تکذیب می کنیم«.
بلیت فروشی  روند  می کنم  »تأکید  افزود:  وی 
آن  در  تغییری  هیچ  و  می گیرد  انجام  کمافی السابق 
صورت نگرفته است؛ لذا کلیه شایعات در این باره به 

دور از واقعیت است«.
 اما از روزهای گذشته مراجعه کنندگان برای خرید بلیت 
اینترنتی دیدار ایران برابر سوریه با گزینه خرید بلیت برای 
بانوان روبه رو شدند. گزینه ای که باعث تعجب بسیاری 
شد و البته با استقبال بسیاری همراه شد. مراجعه کنندگان 
در هنگام وارد کردن مشخصات خود باید جنسیت مورد 
نظر را انتخاب می کردند که در این میان وجود گزینه 

بانوان باعث تعجب بسیاری شده بود.
سایت  در  گزینه  این  که  نیست  اولین باری  این 
بلیت فروشی فعال شده است. همچنین دیگر بازی هایی 
که این سامانه مسئول بلیت فروشی آن است، چنین 

شرایطی دارند و این موضوع تنها مربوط به بازی ایران 
برابر سوریه نیست اما گمانه زنی هایی که پیش از این 
درباره احتمال ورود بانوان به جشن صعود تیم ملی انجام 
شده بود، باعث شد تا این اتفاق با استقبال بانوان به ویژه 

در فضای مجازی همراه شود.
با این وجود اما شرکت برهان مبین با انتشار بیانیه ای 
در این باره نوشت: »همراهان عزیز، با توجه به اختالل به 
وجود آمده در سامانه فروش بلیت به اشتباه درگاه خرید 
بلیت بانوان فعال شده بود ، بدین وسیله ضمن اعالم 
مسدودی فروش بلیت برای بانوان محترم، بابت اختالل 

به وجود آمده صمیمانه پوزش می طلبیم.«

بعد از این بیانیه بازگشت پول از سوی شرکت برهان 
مبین به حساب بانوانی که برای خرید بلیت اقدام کرده 
بودند، آغاز شد و وجه پرداخت شده به حساب خریداران 
شده،  رزرو  صندلی های  شدن  آزاد  ضمن  تا  بازگشت 

مشکلی برای خریداران ایجاد نشود.
حراست  مسئول  صریح  واکنش  با  ترتیب  این  به 
فدراسیون فوتبال و بیانیه شرکت برهان مبین، بانوان 
همچنان اجازه حضور در ورزشگاه آزادی را ندارند؛ اما 
علت فعال شدن این گزینه همچنان محل ایراد است که 
احتماال به زودی مسئوالن شرکت برهان مبین درباره آن 

توضیحاتی را منتشر خواهند کرد.

در حالی به مهر ماه و بازگشایی مدارس نزدیك 
می شویم كه اتوبوسی از دانش آموزان هرمزگانی 
تعدادی  و  است  شده  دلخراش  حادثه ای  دچار 
پر  زمین  ایران  كودک  دانش آموزان  بهترین  از 
حادثه  این  شده اند.  مصدوم  الباقی  و  كشیده 
نخواهد  آخرین بار  و  اولین بار  دانش آموزان  برای 
بود. هرچند این ماجرا به دانش آموزان هم ختم 
شاگرد  سرزمین  است.  ایران  اینجا  نمی شود. 
اول هایی كه اگر ژن خوب نداشته باشند، میهمان 
سنگ لحد می شوند. اینجا بختك سیاه نكبت در 
جاده ها كمین می كند و دامن گیر بهترین جوانان 
این مرز و بوم می شود. این جا چراغی كه به منزل 
در  مرگ  دیو  می سپارند.  مسجد  به  را  رواست 
جاده ها خرناسه می كشد تا دغدغه ی مسئوالن ما 
معامله با كشورهای همسایه باشد و در اندیشه ی 
بازمانند.  خویش  دیار  و  شهر  از  انقالب  صدور 
این جا سال ها است كه به حوادث جاده ای عادت 
تلفات  كه  نیست  مهم  برایمان  اصال  و  كرده ایم 
جنگ  تلفات  از  بیشتر  بسیار  ساالنه  جاده ایمان 
داغ دیدن  به  است  سال ها  است.  غزه  نوار  در 
عادت كرده ایم و هر از چندگاهی چو رخدادی تلخ 

كاممان را در هم می كشد در بوق و كرنا می كنیم 
كه طرح ها داریم و مقصرین را مجازات خواهیم 
كرد... آخرش هم همه ی كاسه كوزه ها را بر سر 
او  از  كوتاه تر  دیواری  كه  چرا  می شكنیم  راننده 

پیدا نخواهد شد.
حوادث  از  نمونه  چند  مدعا  این  اثبات  برای 
جاده ای را كه در آن ها اتوبوس اتوبوس جوانانمان 

را به كام مرگ فرستاده ایم بر می شماریم:
دانشجویان  حامل  اتوبوس   :1376 اسفند   26
دانشگاه شریف به ته دره سقوط می كند كه در 
پی آن هفت نفر از دانشجویان در مسیر بازگشت 
به تهران از بیست و دومین دوره مسابقات ریاضی 
برگزار شده  اهواز  دانشگاه شهید چمران  كه در 

بود كشته شدند.
از  جهان  نابغه ی  ریاضی دان  میرزاخانی،  مریم 
در  كه  بود  بود  غم بار  سانحه ی  این  بازماندگان 

اسفند 76 رخ داد.
28 مهر 1391: در اثر واژگونی اتوبوسی حامل 
از دانشجویان دختر دانشگاه مالیر، 25  نفر   40
آن قدر  روز  این  اما  به شدت مجروح شدند.  نفر 
كمین  جاده ها  در  دیگر  حادثه ای  كه  بود  شوم 
كرده بود تا بخشی دیگر از جوانان این مرز و بود 

را به كام مرگ بفرستد.
28 مهر 1391: 26 دانش آموز دختر دبیرستانی 

كه در حال بازگشت از اردوی راهیان نور بودند 
نزدیكی خانه دچار سانحه شدند و غم واندوه شهر 

بروجن را فراگرفت. 
حامل  اتوبوس  واژگونی   :1395 اردیبهشت   2
44 دانش آموز از هنرستان كوثر شهركرد منجر 
تن   24 شدن  زخمی  و  آموز  دانش   2 فوت  به 

دیگر شد.
بامداد  دقیقه   1:20 ساعت  در   :1395 تیر   2
به  نی ریز  محور  در   1395 تیرماه  چهارشنبه2 
پنج  پادگان صفر  اتوبوس حامل سربازان  فارس 
كرمان دچار سانحه شد. در این حادثه 13 سرباز 
مصدوم  نیز  نفر   60 و  شدند  فوت  راننده   6 و 
شدند. انحراف از جاده و ناتوانی راننده در كنترل 
وسیله نقلیه علت این حادثه گزارش شده است. 
در  مهر،  پنجم  سه شنبه  روز   :1395 مهر   5
مدارس  بازگشایی  از  هفته  یك  هنوز  كه  حالی 
استان مركزی هیچ كس، حتی  بود، در  نگذشته 
را نمی كردند  دانش آموزان بخش شازند، فكرش 
دست  از  را  خود  معلمان  دلخراش  حادثه ای  در 
می دهند و كالس شان به سبب یك سانحه ی تلخ 
رانندگی تعطیل شود. بر اثر این تصادف بین یك 
بنز و یك دستگاه مینی بوس در  دستگاه تریلی 
معلم مظلوم  - شازند 3  بازنه  فرعی  كیلومتر 3 

فوت و 10 نفر نیز مصدوم شدند.

دانش آموزان  اتوبوس   :1396 اردیبهشت   16
پایه چهارم ابتدایی مدرسه ای در رباط كریم در 
محدوده ی بزرگراه یادگار امام واژگون شد و در 
به شدت  دانش آموزان  از  تعدادی  اتفاق  این  پی 

دچار مصدومیت شدند.
حامل  اتوبوس  واژگونی   :1396 10شهریور 
از  گویی  كه  حالی  در  دبیرستانی  دانش آموزان 
به  تا  می گریختند  هرمزگان  جهنمِی  گرمای 
بهشت فارس قدم بگذارند بیش از دوازده كشته و 
33 زخمی برجای گذارد تا عزرائیل در روز قربان 
فرشتگان  این  ارزانی  را  بهشت  سخاوتمندانه 
كم سن وسال نماید و از سوی دیگر ایران را غرق 

در ماتم كند.
نه  و  این گونه اند  از  رخداد  اولین  نه  این ها 
آخرینشان خواهد بود، این ها فقط بخش كوچكی 
از سوانح جاده ای است كه منجر به »نخبه كشی« 
در ایران شده است. اگر فرض را بر این بگذاریم 
این حوادث  در  عزیزان جان باخته  اگر  كه حتی 
برای  بوده اند.  كه  انسان  باشند،  نبوده  هم  نخبه 
پایمال نشدن خون اینان در این پانزده سال اخیر 
كرده است؟  استعفا  مسئولی  كدام  كرده ایم؟  چه 
كدام جاده ای دچار تعمیرات اساسی شده است؟ 
ترمیم  شهری  بین  نقل  و  حمل  سیستم  كدام 

شده است؟ 

بوفون: اسپانیا به عملکردش تسلط داشت

روزی که ماتادورها دروازه ی اسطوره را به توپ بستند

طوفان های ویرانگر در بازی تاج و تخت!

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

این هفته برنامه »سینما یک« میزبان سید عزت اهلل 
ضرغامی است؛ ضرغامی متولد ۱۳۳۸ تهران، تاکنون 
معاونت  چون  فرهنگی  مسوولیت های  عهده دار 
ارشاد اسالمی و ریاست  سینمایی وزارت فرهنگ و 

سازمان صداوسیما بوده است.
از آن جا که در سری جدید برنامه »سینما یک« به 
تهیه کنندگی و سردبیری غالم عباس فاضلی، منتقد 
فرهنگی  شخصیت های  از  سینمایی،  نویسنده  و 
مختلفی برای حضور در برنامه دعوت می شود، این 
هفته ضرغامی در »سینما یک« حضور خواهد یافت 
تا درباره فیلم مورد عالقه اش در استودیوی برنامه به 
گفتگو بنشیند. او یک فیلم سینمایی محصول ۱۹۹۰ را 
به عنوان فیلم پیشنهادی اش برگزیده است که دارای 

جنبه هایی هیجانی و ماورایی است.
بخش دیگری از »سینما یک« این هفته در دفتر کار 
ضرغامی به صورت مستند فیلمبرداری شده است و 
ضرغامی در این قسمت به شرح خاطرات شخصی اش 
از سینما، عالقه به سینما از دوران نوجوانی، و همچنین 
مراودات اش با برخی فیلم سازان مهم سینمای ایران 

پرداخته است.
همچنین در »سینما یک« این هفته ضرغامی درباره 
تاریخ  در  موردعالقه اش  فیلم های  از  دیگری  تعداد 
سینما که محدوده متنوعی را دربرمی گیرد، سخن گفته 

است.
در بخش دیگری از »سینما یک« این هفته فیلم هایی 
آرشیوی از زمان معاونت سینمایی ضرغامی به نمایش 
درمی آید که حضور هنرمندان مهم سینمای کشور در 

آن خاطره برانگیز است.
این یازدهمین قسمت از سری جدید برنامه »سینما 
به  و  فاضلی  غالم عباس  اجرای  با  که  است  یک« 

سردبیری و تهیه کنندگی او روی آنتن می رود.
بنابه گفته غالم عباس فاضلی، در این سری از برنامه 
فرهنگی  تا شخصیت های  است  زیادی شده  تالش 
طیف های  در  و  گوناگون  سلیقه های  با  متعددی 

فرهنگی متفاوت در »سینما یک« حضور پیدا کنند.
فریدون جبرانی، دکتر احمد ضابطی جهرمی، عزیزاهلل 
طالبی نژاد،  احمد  قطبی زاده،  سعید  مشهدی،  حاجی 
دکتر  خسروپناه،  عبدالحسین  دکتر  حجت االسالم 
سیدمحسن فاطمی، خسرو دهقان، سعید مستغاثی، و 
جواد طوسی ۱۰ نفر مهمان برنامه های قبلی »سینما 
یک« هستند که از شبکه یک سیما پخش شده است.

بنا به گفته فاضلی، »سینما یک« در برنامه های آتی 
سینمایی  و  فرهنگی  چهره های  حضور  شاهد  خود 
پنجشنبه  یک«  »سینما  برنامه  بود.  خواهد  متنوعی 
شب ها از شبکه یک سیما پخش می شود. این برنامه 
در گروه تأمین برنامه شبکه یک سیما تولید شده است.

در ۱۳ شهریور سال 57، تهران بزرگ ترین تظاهرات تا آن روز 
را تجربه کرد. تظاهرکنندگان که تعداد آن ها به بیش از یک 
میلیون نفر می رسید، برای ادای نماز عید فطر عازم بودند و 
در سر راه خود، به سربازان مسلح شاهنشاهی گل و شیرینی 
تعارف می کردند. رژیم شاه که تا آن زمان از عمق فاجعه 
و نارضایتی مردم خبر نداشت، به یک باره از خواب غفلت 
بیدار شد . واکنش خود شاه از همه دیدنی تر بود که به آن 
پرداخته خواهدشد . نماز عید فطر و تظاهرات پس از آن ، 
هویت انقالب ایران را کامال اسالمی نمود و پیوند بین مبارزه 

و مذهب را برقرار کرد.
گاه تاریخ، شوخی هایی عبرت آمیز از خود نشان می دهد. از 
جمله ی این وقایع شباهت واقعه ی فتح باستیل در جریان 
انقالب فرانسه و راهپیمایی و نماز عید فطر مردم تهران 
سال  ژوئیه  تظاهرات ۱۳  و  قیام  بود.  شهریور 57  در ۱۳ 
۱7۸۹ پاریس، عالوه بر اینکه در ارقام با برگزاری نماز عید 
فطر در ۱۳ شهریور سال ۱۹7۸ میالدی، شباهت حیرت 
انگیزی دارد، نتایج یکسانی نیز برای هر دو انقالب به بار 
آورد؛ قدرت نمایی مردم در برابر سلطنت، تقویت روحیه ی 
مردم و باور به تواناییهای خود، آغاز سلسله جریاناتی که به 
فروپاشی نظام سلطنت منجر شد. در ۱۳ شهریور سال 57 
، تهران بزرگترین تظاهرات تا آن روز را تجربه کرد. این 
نیز همراه  با خشونت  نبود.  زندان  برای تخریب  تظاهرات 
نبود. تظاهرکنندگان که تعداد آن ها به بیش از یک میلیون 
نفر می رسید، برای ادای نماز عید فطر عازم بودند و در سر 
راه خود به سربازان مسلح شاهنشاهی گل و شیرینی تعارف 
می کردند. رژیم شاه که تا آن زمان از عمق فاجعه و نارضایتی 
مردم خبر نداشت، به یکباره از خواب غفلت بیدار شد. نماز 
عید فطر و تظاهرات پس از آن، هویت انقالب ایران را کامال 
اسالمی نمود و پیوند بین مبارزه و مذهب برقرار کرد. نماز 
عید فطر، موجب شد تا شاه نیز اقدام لوئی ۱6 را تکرار کند، اما 
بسیار ناشیانه تر و در نتیجه مخرب تر. او مقابله ی خشونت آمیز 
با انقالب اسالمی را انتخاب کرد و نتیجه ی آن کشتار مدرم 
مرگ  واقعه،  این  بود.  )۱7 شهریور 57(  سیاه  در جمعه ی 

سلطنت 25۰۰ ساله را در کمتر از 5 ماه فراهم آورد.

تلگرام: 09331377742

دعوت بانوان بدمینتون باز

ابوظبی میزبان پرسپولیس- االهلی

وقتی که شانس به علیمنصور رو کرد

تعیین داوران بازی ایران و سوریه

ورود خانم ها ممنوع!

کوتاه ورزشی

 دیدار دو تیم ملی فوتبال ایران و سوریه با 
قضاوت داوران ژاپنی برگزار خواهد شد. اسامی 

داوران این بازی به شرح زیر است:
اول:  داور  كمك  ریوجی،  ساتو  وسط:  داور 
یامائوچی  دوم:  داور  كمك  تورو،  ساگارا 
هیرویوكویی،  كیمورا  چهارم:  داور  هیروشی، 
مالزی،  از  ردزالی  محمد  یعقوب  داوری:  ناظر 

ناظر مسابقه: توكابف كمال از قرقیزستان.

فدراسیون بدمینتون 8 بدمینتون باز بانو را 
برای حضور در تست آمادگی جسمانی اعالم 
از  است  عبارت  ورزشكاران  این  اسامی  كرد. 
ثریا آقایی ، سارا دالوری و ثمین عابدخجسته 
از  كرمانی  یگانه  و  بیگی  یسرا   ، تهران  از 
كامرانی  پگاه   ، منش  فیض  الناز   ، اصفهان 
باید  بازیكنان  این  از سمنان،  زمانلو  و صفورا 
عصر روز یكشنبه دوازدهم شهریور ماه جاری 
در محل كمپ این فدراسیون حضور یافته تا 
جهت  ماه  شهریور  سیزدهم  دوشنبه  امروز 
المپیك  تست آمادگی به محل آكادمی ملی 

اعزام شوند

گذشته  روزهای  در  كه  اتفاقاتی  از  بعد 
باشگاه  مسئوالن  داد  رخ  ابوظبی  شهر  در 
پرسپولیس با ابراز نگرانی مدعی شدند احتمال 
تغییر محل بازی برگشت با االهلی وجود دارد 
كه در واكنش به این موضوع باشگاه عربستانی 
دیروز رسما از انتخاب ابوظبی به عنوان محل 
و  ایران  قهرمان  با  برگشت  بازی  برگزاری 

معرفی به AFC خبر داد.

است  طوری  منصوریان  و  استقالل  وضعیت 
كه دیدار جام حذفی این تیم برابر حریف لیگ 
برای  فصل  بازی های  از حساس ترین  یكی  به 
شده.  تبدیل  هواداران  و  منصوریان  استقالل، 
استقالل  سرمربی  مهم  بازی  دو  از  یكی  این 
است كه فرصت دارد تا روند تیم اش را تغییر 
دهد. وینگو بگوویچ سرمربی گل گهر كه جزو 
مدعیان اصلی لیگ یك است در مصاحبه ای 
لیگ  برای موفقیت در  را  تیم اش  اعالم كرده 
و  حذفی  جام  برای  نه  می كند،  آماده  یك 
در  بقا  برای  منصوریان  شانس  مهم ترین  این 

استقالل است.


