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افرا الیوسف

نامزدهای  از  ثبت نام  که  روز  چند  این  در 
ریاست جمهوری آغاز شده است بخش اعظم اخبار به 
کاندیداهای ناشناسی اختصاص یافته که مدعی ریاست 
برخی اخبار مورد  بر کرسی دولت هستند ولی بعضاً 
تغافل واقع می شوند. یکی از ارزشمندترین اخبار این 
روزها حضور بانو اعظم طالقانی، فرزند آیت اهلل طالقانی 
در وزارت کشور جهت کاندیداتوری انتخابات است. وی 
اولین کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری است، 
نماینده ی دور اول مجلس بوده و در اغلب دوره های 
انتخابات ریاست جمهوری نیز باهدف حضور یک زن در 

منصب ریاست جمهوری کاندیدا شده است.
دوره  نماینده  و  سیاسی  فعاالن  از  طالقانی  اعظم 
اکنون  و  بود  ایران  اسالمی  شورای  مجلس  اول 
دبیر کل جامعه زنان انقالب اسالمی است، وی که 
مدیرمسئول روزنامه توقیف شده ی »هاجر« نیز هست، 
برای نخستین بار در سال 1376 هم زمان با نامزدی 
محمد خاتمی در دور هفتم انتخابات ریاست جمهوری 
اسالمی نامزد حضور در انتخابات شد. او آن زمان گفت 
که برای روشن کردن تفسیر رجال سیاسی و مذهبی 
که از شرایط ریاست جمهوری اسالمی مندرج در قانون 
ولی  گذاشته،  انتخابات  صحنه  به  پا  است،  اساسی 
شورای نگهبان صالحیت وی را تأیید نکرد و این اتفاق 
تاکنون بارها تکرار شده است. حال پس از بیست سال 
باز بانوی اعظم عزم خود را برای اثبات حقانیتش جزم 
کرده و قصد دارد با شیوه ای مسالمت آمیز به مفسران 
که  آقایانی  از  بسیاری  از  که  بقبوالند  اساسی  قانون 
قبل تر توسط شورای نگهبان تأیید شده بودند و هشت 
به سوی  را  با بی درایتی و سوءمدیریت مملکت  سال 
سقوط پیش بردند صالحیت بسیار بیشتری برای این 
منصب دارد و یک زن می تواند به حق مصداق بارز رجل 
سیاسی شناخته شود. این روزها شاهد ثبت نام عده ای 
تمامیت خواه برای ریاست جمهوری هستیم که طمع 
سورچرانی های  از  سرمست  و  کرده  کورشان  قدرت 
گرفتن  نظر  در  بدون  یارانه ای شان،  مدیریت  دوران 
را  عزمشان  مملکتی  مصالح  و  رهبری  توصیه های 
که  دید  باید  حال  کرده اند.  جزم  دولت  تسخیر  برای 
تفسیر شورای نگهبان از کلمه ِی »رجل سیاسی« که 
باید »مدیر و مدبر« باشد چیست؟ آیا دبیر کل جامعه 
زنان انقالب را رد می کنند یا کسانی را که هشت سال 
سرمایه های ملی و معنوی جمهوری اسالمی را بر باد 
دادند و با مدیریت تخاصمی و تهاجمی مملکت را در 

تنگنای اقتصادی قراردادند، یا هردو؟

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

نبرد برلین آخرین تهاجم بزرگ در جبهه اروپایی جنگ 
جهانی دوم بود و این عملیات استراتژیک به عهده ارتش 
ارتش  ژانویه 1۹۴۵  روز 16  در  بود.  شده  گذاشته  شوروی 
آلمان  جبهه  به  در  ویستوال-او  عملیات  نتیجه  در  سرخ 
هجوم برد و در جبهه های پروس شرقی، سیلیزیای شمالی 
و جنوبی، پومرانیای شرقی با سرعت زیاد 3۰-۴۰ کیلومتر 
در روز به سوی غرب پیش می رفت که به فاصله 6۰ کیلومتر 
از شرق برلین در امتداد رودخانه او در موقتاً توقف کرد. در 
طول نبرد، دو جبهه شوروی از جنوب و شرق به برلین حمله 
کردند درحالی که بخش سوم ارتش شوروی در حال قلع وقمع 
نیروهای آلمانی در شرق برلین بود. نبرد در برلین از اواخر 
روز ۲۰ آوریل 1۹۴۵ تا صبح ۲ می ادامه داشت که یکی از 

خون بارترین نبردهای تاریخ بشمار می رود.
اولین تدارکات دفاعی در دامنه های برلین در ۲۰ مارس 
شروع شد، هنگامی که فرمانده تازه منصوب ارتش ویستوال 
ژنرال گوتهارد هاینریکی به درستی حدس زد که فشار اصلی 
از  قبل  بود.  خواهد  اودر  رودخانه  اطراف  در  ارتش شوروی 
شروع نبرد در برلین، ارتش شوروی موفق شد با پیروزی در 
نبردهای کوچک تر رخ داده در ارتفاعات سیلو و هالب برلین 
را محاصره کند. در ۲۰ آوریل 1۹۴۵ درحالی که لشکر اول 
اوکراین به فرماندهی ایوان کونف از سمت شمال به آخرین 
بازمانده های لشکر مرکزی آلمان فشار می آورد، ارتش اول 
بالروس هم به فرماندهی مارشال گئورگی ژوکوف شروع به 
گلوله باران مرکز برلین کرد. نیروهای دفاعی آلمان که اکثراً 
توسط هلموت وایدلینگ فرماندهی می شدند متشکل از چند 
لشکر تضعیف شده، بدون تجهیزات کافی و بی نظم ورماخت 
و وافن اس اس و همچنین تعدادی از نیروهای مردمی و 
جوانان هیتلری بود. در طی چند روز بعد، نیروهای شوروی 
با سرعت به سمت مرکز شهر پیشروی می کردند و درنهایت 
در 3۰ آوریل بعد از درگیری شدید، ساختمان رایشستاگ را 

تسخیر کردند.
قبل از پایان جنگ آدولف هیتلر پیشوای آلمان و تعداد 
پیروانش دست به خودکشی زدند. مدافعان شهر  از  زیادی 
در  نبرد  حالی  در  هرچند  شدند.  تسلیم  می  دوم  در  نهایتاً 
شمال غربی، غرب و جنوب غرب شهر تا روز ۸ می یعنی روز 
پایانی جنگ در اروپا ادامه داشت که یگان های آلمانی سعی 
می کردند با پیشروی به سمت غرب بجای تسلیم شدن به 

نیروهای شوروی، تسلیم متفقین غربی شوند.

اگر در خواب دیدی بوده ای در بزم شاهانه
ز بختت می شود فردا حسابت ُپر ِز یارانه

بدین پولی که می گیری بزن آبگوشِت جانانه
کبابی را مگو دیگر شده رویای ساالنه

همه این مشکالت از رأی ما آغاز گردیده
اگر دیدی سر سفره که بوی نفت می آید

بدان آن کس که پولت را ُربود و رفت می آید
به شوق پوِل یارانه به سوی تخت می آید

شده ُقلُدر نگاهش کن که دارد سخت می آید

همه این مشکالت از رأی ما آغاز گردیده
اگر خوابیدی و در خواِب شیرینت دکل دیدی
بدان کابوس دورانی پر از دوز و دغل دیدی

بُود رازی که انگاری تو درخوابت اجل دیدی!
چه گویم من؟ به خوابت قاتِل شعر و غزل دیدی

همه این مشکالت از رأی ما آغاز گردیده
اگر در خواب دیدی زشت رویی آمده سوَیت
به خنده می زند جیبت نشیند بر سِر کوَیت
وقیح است او بدان آخر فروشد کاِه یابویت!
بدان آخر َمَکد خونت، شود آخر چو زالویت

همه این مشکالت از رأی ما آغاز گردیده
اگر روزی به گاِه انتخاباتی تو خوابیدی

ندادی هیچ آرایی!! ندیدی هیچ کاندیدی
َمُکن هیچ اعتراضی که، چرا پولم تو چاپیدی
چرا که تو خودت این دردسرها را تراشیدی
همه این مشکالت از رأی ما آغاز گردیده

عزم بانوی اعظم

سقوط رایش سوم

تعبیر بازگشت یک کابوس!

علی کریمی فوق ستاره ی همیشه جنجالي 
صفحه  در  پستی  انتشار  با  پرسپولیس 
اینستاگرامش علی دایی را به مناظره دعوت 
این دو  کرد. در پی مجادله کالمی-کتبی 
بازیکن سابق تیم ملي در شبکه های اجتماعی 
و عمومی و صحبت های دیروز علی دایی، 
کریمی پاسخ نسبتاً تندي برای سرمربی نفت 
آماده و در پایان هم او را به مناظره دعوت 

کرد!
لحن کریمی در این پست تند است. او 
دوست  که  کرده  معرفی  مربی ای  را  دایی 
دارد دوباره به پرسپولیس برگردد. کریمی در 
این پست با اشاره به حرف های دایی درباره 

غیر فوتبالی ها نوشته است:
مسئله دار  فوتبالی های  غیر  »می شه 
رو معرفی کنی تا مردم بهتر بشناسند! آیا 
همین غیر فوتبالی ها قراردادهای آن چنانی 
به تو ندادند؟! اگر فوتبالی بودند که این جور 
قراردادها نمی دادند به تو! مدیر غیرفوتبالی 
کردند،  که  کارهایی  که  نداشتیم  کم  هم 
خیلی ها نکردند یا نتوانستند، نظیر مهندس 

صفایی فراهانی، نظیر دکتر طاهری.
ما منتظر معرفی غیر فوتبالی ها مسئله دار 
هستیم، هیچ جا نمیریم همین جا هستیم! 
در ضمن بااینکه اهل تلویزیون نیستم ولی 
حاضر به مناظره در هر برنامه ورزشی هستم 

و باکمال میل می پذیرم.
ببخشید که با قهرمانی امسال تیم دیگه 
حاال حاال ها دستت نمی رسه به نیمکت این 
تیم ولی نگران نباش از اون غیر فوتبالی ها 
مسئله دار زیاد هستن، دخیل ببند که بیان 
دوباره تا بتونی با قرارداد آن چنانی بنشینی 
روی نیمکت. در ضمن اینو واسه کسایی 
میگم که فکر می کنن که من دنبال پست 
مقام هستم توی این فوتبال، به هیچ وجه 
من رو توی این فوتبال نمی بینید تا روزی 
فوتبال  این  سر  باال  دلسوز  فرد  یه  که 
 باشه که فکر می کنم به سن من یکی قد 

نده.«

جادوگر گرد و خاک به پا کرد

ســوم راهنمایی که بودم، معلم زبانمان معلم خوبی نبود. گرامرها پیچیده بود ولی ایشــان درســت درس نمی داد. تقریبا هیچ کس درس را یاد نگرفته بود. من که بچه خوب و درس خوان مدرسه بودم یک بار بعد از کالس رفتم که از 
معلممان گالیه کنم. گفتم: آقا ببخشید ما زبان را خوب یاد نمی گیریم. معلم لبخندی زد و گفت: همه شما زبان را خوب بلدید. مثال بگو book یعنی چی؟ گفتم کتاب. گفت bag یعنی چی؟ گفتم کیف. گفت پس دیدی بلدی؟

من هم متعجب با معلممان خداحافظی کردم که با پرسیدن چند لغت ساده، منکر مشکل عمیق بچه ها در یادگیری گرامر شد. اینکه ما ببینیم مردم ما در سال ۹۲ و بعد از بمباران شدید تمام رسانه ها و تریبون های رسمی علیه "سران 
فتنه" و "فتنه اکبر" دقیقا به همان کسی رای می دهند که "سران فتنه" و "اکبر" حمایت کردند؛

اینکه ما ببینیم در انتخابات مجلس یک نفری که "ممنوع التصویر" و "ممنوع المصاحبه" و "ممنوع التشییع" هست، با یک فایل ویدئویی چند دقیقه ای، می تواند تمام میلیاردها بودجه جریان های خاص را بی اثر کند و همه افراد 
گمنام لیست امید را راهی مجلس کند و بعد اساسا منکر اختالف شویم، جای تامل جدی دارد. این رفتار شبیه رفتار همان معلم زیان است. زمان آن رسیده که جناح ها به پیشینه خود و حریفان نگاهی دقیق تر بیندازند.

آشتی ملی، آشفتگی ذهنی

دریچه

یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی به نام mogia هست که بیست میلیون دیتاپوینت از سایت ها و صفحه های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر و یوتیوب و گوگل 
و موتورهای جستجو دریافت کرده، آنالیز می کند و بر طبق آن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را حدس می زند. منطق این سیستم بر یک اصل ساده بنا شده: کسی 

که در این صفحه ها بیشتر از او حرف بزنند، شانسش بیشتر خواهد بود.
ایمان می آورید وقتی بدانید از سال ۲۰۰۴ که این سیستم راه افتاده، هرگز اشتباه نکرده است. تایید شده که پیروزی ترامپ تا حد زیادی مدیون آدم فهمیده هایی بود که 
حرص خوردند و نقل قولش کردند، عصبانی شدند و جوابش را دادند، انگشتشان را گرفتند سمتش و گفتند او را  ببینید!! او را ببینید و به او رای ندهید! آدم هایی که خواسته 

یا ناخواسته تریبون شدند تا حرف های ترامپ بیشتر شنیده شود و از حزبش باال بیاید تا اینجا که هست.
اگر از کسی بدتان می آید، اگر کسی وقیح است، اگر کسی توی دوربین نگاه می کند و دروغ می گوید، اگر کسی چیزی را می گوید یا کاری رو می کند و توی چشمتان 
نگاه می کند و تکذیب می نماید،  اگر کسی می گوید من درختم یا هر چیز، بیشترین لطفی که به خودتان و بقیه می کنید این است که بازنشر ندهید. حتی اگر الیک خور 

است. حتی اگر دارید خفه می شوید از حرص و حتما می خواهید جوابش را بدهید. حتی اگه مرزهای وقاحت را جابجا کرده است.

تریبون حریف نباشید 

امین رادمند

آرامی کشتی گیر نوجوان سیستان و بلوچستان 
آرامی  امید  است.  کرده  جهانی کسب  مدال  پنج 
تاکنون توانسته مقام اول مسابقات قهرمانی کشور 
در سال ۹۲، کشتی گیر نمونه کشور در مسابقات 
قهرمانی در سال ۹۲، مقام دومی کشور در سال ۹3، 
مقام سومی مسابقات جام یادگار امام مشهد مقدس 
در سال ۹3، مقام قهرمانی در مسابقات جام آتاالی 
ازمیر ترکیه در سال ۹۴، مقام قهرمانی در جام رشید 
اف، جمهوری آذربایجان در سال ۹۴، مقام نایب 
قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشور در سال ۹۴، 
مقام قهرمانی در مسابقات جام یادگار امام در سال 

۹۴، مقام قهرمانی در مسابقات انتخابی تیم ملی 
نوجوانان در سال ۹۵، مقام قهرمانی در مسابقات 
آسیایی چین تایپه در سال ۹۵، مقام قهرمانی در 
در سال ۹۵  قهرمانی جهان گرجستان  مسابقات 
و مقام قهرمانی کشور در زاهدان را در سال ۹۵ 

کسب کند.
رئیس هیات کشتی سیستان و بلوچستان گفت: 
امید آرامی کشتی گیر موفق استان به عنوان عضو 
ثابت تیم ملی تا کنون با حضور در رقابت های 
ترکیه، تهران، جمهوری آذربایجان، تایوان و تفلیس 
گرجستان پنج مدال طالی بین المللی، آسیایی و 

جهانی را برای ایران اسالمی بدست آورده است.
با  عادل شاهسون پور روز شنبه در گفت و گو 
ایرنا اظهار داشت: امید آرامی کشتی گیر نوجوان 
استان در آخرین رقابت های خود با کسب مدال 
بین  رقابت های  کیلوگرم  قهرمان وزن ۵۴  طال 

المللی جمهوری آذربایجان شد.
همچنین کسب چند دوره عنوان قهرمانی کشور 
از دیگر موفقیت های این کشتی گیر نوجوان استان 

محسوب می شود.
وی ادامه داد: رقابت های بین المللی کشتی جام 
فدراسیون آذربایجان روزهای ۲3 تا ۲۴فروردین ماه 

در شهر باکو برگزار شد. و آرامی قهرمان کشتی 
به  المللی  بین  رقابت های  از  دوره  این  در  جهان 
همراه تیم ملی به مصاف حریفان رفت و با شکست 
چهار کشتی گیر مطرح توانست قهرمان وزن خود 

شود.
رئیس هیات کشتی سیستان و بلوچستان گفت: 
هم اینک ۹۵۰ ورزشکار به صورت سازمان یافته 
در رشته کشتی در استان مشغول فعالیت هستند. 
افزون بر ۴۰ هزار ورزشکار سازمان یافته در قالب 
حدود ۵۰ هیات استانی و ۵۰۰ هیات شهرستانی در 

سیستان و بلوچستان مشغول فعالیت هستند.

نوجوان 
سیستانی 
قهرمان 
جهانی

برای اولین بار در 1۰ سال گذشته لیگ برتر، بیش 
از 6۰ درصد مربیان در تیم های خود ابقا شده و تنها در 

3۲ درصد تیم ها تغییر ایجاد شد.
استقالل،  در  امسال منصوریان  لیگ  در مسابقات 
پور موسوی در استقالل خوزستان، مهاجری در پدیده، 
برانکو در پرسپولیس، قلعه نویی در تراکتورسازی، مجید 
مرفاوی  سایپا،  در  فرکی  حسین  پیکان،  در  جاللی 
گسترش  در  کمالوند  فوالد،  در  سعداوی  صبا،  در 
تنها  و  بودند  شده  ابقا  مربیان  نفت،  در  دایی  وعلی 
تیم های سیاه جامگان، ذوب آهن، سپاهان، استقالل و 

ماشین سازی مربیان خود را تغییر دادند.
تیم های  در  تغییرات  این  گذشته  سال های  در  اما 

ایجاد شد.
13۸6)لیگ هفتم(:6 مربی باقی ماندند 1۲ تیم تغییر 

دادند.
تغییر  تیم  ماندند 1۰  مربی  هشتم(:۸  13۸7)لیگ 

مربی دادند.
13۸۸)لیگ نهم(:7 مربی بی تغییر،11 تیم تغییریافته

تغییر  تیم   1۰ بی تغییر  تیم  دهم(:۹  13۸۹)لیگ 
پیداکرده

13۹۰)لیگ یازدهم(:۸ تیم بی تغییر 1۰ تیم تغییریافته
13۹1)لیگ دوازدهم(:۸ تیم بدون تغییر و 1۰ تیم 

تغییریافته
13۹۲)لیگ سیزدهم(:7 تیم ثابت و ۹ تیم تغییریافته

13۹3)لیگ چهاردهم(:۹ تیم بدون تغییر و 7 تیم 
تغییر پیداکرده

13۹۴)لیگ پانزدهم(: ۸ تیم بدون تغییر و ۸ تیم 
تغییریافته

13۹۵)لیگ شانزدهم(:11 تیم تغییر نداده اند )تا هفته 
۲7( و تنها مربی ۵ تیم تغییریافته است.

رکورد ثبات مربیان در 
لیگ خلیج فارس

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای اعالم کرد که دو بازیکن تیم پرسپولیس در دیدار با الهالل عربستان به دلیل 
دو کارته بودن، نمی توانند به میدان بروند.

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و الریان قطر سروش رفیعی و سید جالل 
حسینی از داور بازی کارت زرد دریافت کردند. به دلیل دو کارته بودن این دو بازیکن در رقابت های جام باشگاه های آسیا، 

حسینی و رفیعی در دیدار تیمشان با الهالل عربستان نمی توانند به میدان بروند.
دیدار دو تیم االهالل عربستان و پرسپولیس تهران روز ۲۴ آپریل ۲۰17)دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه( برگزار می شود.

محرومیت سید جالل و رفیعی 
در بازی با الهالل

کاپیتان تیم ملی هندبال ایران می گوید: 
همه باید کمک کنند تا هندبال ایران به 
جایگاه قبلی خود بازگردد و  حتی بهتر از 
قبل نیز شود. محمدرضا رجبی دور شدن 
رسانه ها از هندبال را عامل اصلی کم رنگ 
شدن اسپانسرها از این رشته دانست و اظهار 
کرد: هندبال ایران در دو سال گذشته افت 
شرایط  در  نیز  بازیکنان  داشت.  شدیدی 
خوبی نبودند و یکی از عمده ترین دالیل 
این موضوع دور شدن رسانه ها از این رشته 
بود. اسپانسرها به امید دیده شدن به سمت 
ورزش می آیند و می خواهند هرچه بیشتر 
دیده شوند اما وقتی این اتفاق حاصل نشود 
حضورشان کم رنگ می شود و کم کم کنار 

می کشند.
با  ارتباط  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  او 
که  است  مولفه هایی  از  یکی  رسانه ها 
فدراسیون جدید تمرکز زیادی روی آن دارد 
و قاعدتاً به گونه ای رفتار می کند تا رسانه ها 

دوباره به سمت این رشته بیایند و اسپانسرها 
دیده شوند تا اهمیت زیادی به این رشته 
دهند. محمدرضا رجبی درباره تصمیم خود 
بیان  هندبال  برتر  لیگ  بعد  فصل  برای 
کرد: خوبی لیگ در سال گذشته تنها این 
بود که زود تمام شد ولی وضعیت تیم ها 
از جهت مالی و اسپانسر و میزان قرارداد 
با  امیدوارم  اما  نبود.  بازیکنان اصال خوب 
حضور رییس جدید فدراسیون تدابیر بهتری 
اندیشیده شود و لیگ بهتری در سال آینده 
داشته باشیم تا بازیکنان هم راضی باشند. 
من هم همانند سایر بازیکنان باید ببینیم در 
سال آینده چه می شود چه تیم هایی می آیند 
و تیم های جدید چه شرایطی دارند تا بتوانم 
انتخاب کنم.ملی پوش هندبال در پاسخ به 
این سوال که آیا برای تشکیل تیم ملی و 
انتخاب سرمربی تیم ملی دیر نشده است، 
خاطرنشان کرد: خب با توجه به اینکه جام 
ملت های آسیا را در بهمن ماه و مسابقه های 

آسیایی جاکارتا را در پیش داریم دیر شده 
است. اما باید بدانیم که انتخاباتان رئیس 
فدراسیون در اواخر سال قبل برگزار شد و 
زمان زیادی برای تصمیم گیری های مهم 
رییس  به دست  تازه  فدراسیون  این  نبود. 
جدید سپرده شده است. ضمن اینکه عید 
نوروز را نیز گذراندیم. می دانم که فدراسیون 

پیگیر اوضاع هست تا سروسامان یابد.
محمدرضا رجبی در ادامه زمان تشکیل 
اردوی تیم ملی را اردیبهشت عنوان کرد 
و گفت: فدراسیون پیگیر تشکیل اردوهای 
و  است  شده  تمام  لیگ  است،  ملی  تیم 
بچه ها نباید بدون تمرین بمانند چون در 
آن  می کنند.  پیدا  بدنی  افت  صورت  این 
اردوها  آینده  از ماه  گونه که من شنیده ام 

برگزار می شود.
محمدرضا رجبی در پاسخ به این پرسش 
جوابگوی  می تواند  داخلی  مربی  آیا  که 
هندبال ایران باشد یا خیر، گفت: از دیدگاه 

من مربی داخلی و خارجی هر دو مکمل 
خارجی  مربی  تنها  نمی توان  هستند.  هم 
رابطه  بازیکنان  با  نمی تواند  چون  داشت 
برقرار کند و باید یک مربی خوب داخلی 
هم کنار تیم باشد. مربی خوب داخلی به 
پیشرفت  در  می تواند  خارجی  مربی  اندازه 
رجبی  باشد. محمدرضا  کننده  تیم کمک 
در پایان با بیان اینکه باید هندبال با کمک 
افزود:  بازگردد،  اصلی اش  جایگاه  به  همه 
هندبال ایران در سال های گذشته پسرفت و 
نزول داشت. اما اکنون همه همدل شده اند 
تا هندبال به جایگاه خود بازگردد و حتی 
نسبت به قبل پیشرفت کند. کار زمان بری 
است. سخت است و همدلی خانواده هندبال 
را می طلبد. همه باید کمک کنند تا همه 
فکر  به  که  اهالی  از  شود.  درست  چیز 
هندبال هستند تشکر می کنم و از رسانه ها 
می خواهم تا دوباره به سمت هندبال سوق 

یابند.

سقوط هندبال از اوج

ایران  دن گاسپار، مربی گلرهای تیم ملی فوتبال 
این تیم به خاطر  اردوی  از یک دوره غیبت در  بعد 
مشکالت به وجود آمده با کارلوس کی روش، سرمربی 

پرتغالی تیم ملی، دوباره به تیم ملی بازخواهد گشت. 

یک تنبیه خاص در فوتبال تونس به اجرا درآمد. 
به  تونس،  اسپرانس  باشگاه  رئیس  خماخم،  منصف 
دلیل گاز گرفتن گوش داور در بازی اخیر تیمش به 
صورت مادام العمر ار فعالیت های ورزشی محروم شد. او 
از شدت عصبانیت از تصمیم های داور در اواسط بازی 
به سمت او هجوم برد اما عالوه بر گاز گرفتن گوش 
زد. خماخم ضمن محرومیت  داور  به کمر  ضربه ای 

مادام العمر، 1۲ هزار و ۹۰۰ دالر هم جریمه شد.

مدیر برنامه های باقری تماس قرمزها را تائید کرد. 
علیرضا منصوریان سرمربی استقالل روز گذشته از این 
گفت که پرسپولیسی ها فرشید باقری، هافبک دفاعی 

تیمش، را می خواهند.

علیرضا جهانبخش با گلی که شنبه شب وارد دروازه 
هراکلس کرد هشمین گل فصل را برای آلکمار به ثمر 
رساند. ملی پوش کشورمان در این فصل در ۲6 بازی 
برای آلکمار به میدان رفته و هشت بار دروازه رقبا را 

گشوده عالوه بر این ۴ پاس گل نیر داده است.

اشکان دژاگه، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، که بعد 
از مصائب زیاد سرانجام از العربی قطر جدا شده و به تیم 
قبلی خود در بوند س لیگا یعنی ولفسبورگ بازگشت، 
این روزها با برطرف شدن مصدومیتش آماده بازگشت 

به میادین می شود.

یار قدیمی کی روش به تیم ملی 
بازگشت

جویدن گوش داور!

تماس قرمزها با هافبک آبی

درخشش لژیونر

کاپیتان آماده  بازگشت 

مهاجم اسبق تیم ملی فوتال ایران درباره اختالف 
اخیر پیش آمده بین علی کریمی و علی دایی اظهار 
داشت: فکر می کنم دایی و کریمی تا ابد با هم آشتی 
نمی کنند چون هیچ کدام از آن ها از یکدیگر خوششان 

نمی آید.

قهر ابدی

باسابقه سینمای  و  بازیگر جوان  لرستانی  عارف 
شد شب  شناخته  طنز  مجموعه های  در  که  ایران 

گذشته به دلیل ایست قلبی در خواب درگذشت.
سرویس ورزش و سرگرمی روزنامه مستقل این 
ضایعه را به جامعه هنری و ورزشی، همچنین مردم 
عزیز ایران تسلیت عرض نموده و برای خانواده آن 

مرحوم از ایزد منان صبر و مسئلت خواستار است.

پیام تسلیت


