
حتی اگر به طور کامل هم نپذیریم، اما اجمااًل قبول 
داریم که در کشور دو جناح عمده سیاسی وجود دارد: 

اصول گرایی و اصالح طلبی.
هرکدام از این دو جناح در طول این سی وهشت 
سال مدیرانی را تربیت کرده و سرمایه های اجتماعی 
به  حال  کرده اند.  جمع  خود  اطراف  را  زیادی 
بیندازیم:  نگاهی  حاکمیت  بخش های  اصلی ترین 
شورای  قضاییه،  قوه  مجلس،  ریاست جمهوری، 
نگهبان، شوراها، ارتش، سپاه، بسیج، صداوسیما، بنیاد 
مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، ستاد ائمه جمعه 

و جماعات و بسیاری از نهادهای دیگر. اما مسئوالن 
و  مستقیم  برخی  نهادها  این  در  مدیران مشغول  و 
غیرمستقیم به انتخاب مردم وابسته اند و برخی دیگر 
مدیرانشان  که  نهادهایی  به  حال  هستند.  انتصابی 
کنید.  مراجعه  می شوند  انتخاب  انتصابی  به صورت 
سیاسی  جریان های  از  کدام یک  نهادها  این  در 
حضور دارند و مناصب در دستان اصول گرایان است 
یا اصالح طلبان؟ در بنیاد مستضعفان چگونه است؟ 
است  واضح  نگهبان؟آنچه  قضاییه؟ شورای  قوه  در 
نهادهایی  نگوییم همه(  )اگر  اکثر  این است که در 

که ارتباطی به رأی مردم ندارند اصول گرایان زمام 
امور را در دست دارند. در این میان تکلیف مدیران 
در  اگر  چیست؟  اصالح طلب  الیق  و  کارآزموده 
اصالح طلبان  دارند،  انتخاب  حق  مردم  که  مواقعی 
نکنند، عماًل تمام مناصب کشور تسلیم  انتخاب  را 
انتخاب های  در  نیز  آنان  و  می شود  اصول گرایان 
خود به سراغ مدیران همسوی خود رفته و مدیران 
الیق بسیاری کنار گذاشته می شود. ازآنجاکه قاعدتًا 
مدیر  کشور  مناصب  تمام  به اندازه  اصول گرایان 
توانمند و قوی ندارند، کار به جایی می رسد که افراد 

درجه سه و چهار آن جریان برای مسئولیت های مهم 
گمارده می شوند و آثار سوء آن دامن گیر مردم خواهد 
شد. هنوز فراموش نکرده ایم دورانی را که شخص 
متخصصی مثل دکتر ظریف در هیچ نهادی در این 
درجه  و  ضعیف  افراد  و  نداشت  مسئولیتی  مملکت 
چندم به مناصب عالیه سیاست خارجی منصوب شده 
فراهم  را  زمینه  این  حداقل  روحانی  به  بودند.رأی 
می آورد که افراد متخصص و کارآمد فراوانی بتوانند 

فرصتی برای فعالیت بیابند.
                                             وبالگ الدین
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مناسبت  به  عصر  ساعت شش  یکشنبه  روز  بود  قرار 
جشن میالد امام حسین ستاد مرکزی آقای روحانی در 
استان مرکزی افتتاح شود، بدین منظور از دختر مرحوم 
آیت اهلل رفسنجانی و نیز جواد امام مدیرعامل بنیاد باران 
حضور  مراسم  در  سخنران  به عنوان  تا  بود  شده  دعوت 
پیدا کنند. مردم استان مرکزی از راه های دور و نزدیک 
برای دیدار با یادگار آیت اهلل و تجدید بیعت با آرمان های 
اصالحات به ستاد می آمدند و لحظه به لحظه بر جمعیت 
که  بود  برپا  امید  پر  و  بانشاط  غوغایی  می شد.  اضافه 
مرکزی  استان  در  روحانی  آقای  مردمی  اقبال  از  نشان 
هاشمی  فائزه  صحبت های  شنیدن  برای  مردم  داشت. 
احساسات  ابراز  به  احترام  با  هم  او  و  می کردند  بی تابی 
مردم واکنش نشان می داد؛ اما دریغ و صد حیف... شورای 
تأمین استان مانع از برگزاری سخنرانی خانم هاشمی شد. 
با  مردم با شنیدن این خبر به جوش وخروش برآمدند و 
»آزادی  و  دارد«  ادامه  راهت  هاشمی،  »هاشمی،  شعار 
اندیشه با گاز انبر نمی شه« نارضایتی خود را از این تصمیم 
رضا  با سخنرانی  مراسم  این  کردند.  اعالم  خودخواهانه 
آستانه رئیس ستاد آقای روحانی در اراک و نیز جواد امام 
حمایت آمیز  شعارهای  نیز  و  باران  موسسه  مدیرعامل 
مردمی که با مچ بندهای سبز و بنفش در مراسم حضور 
پیداکرده بودند ادامه یافت؛ اما در این بین لغو سخنرانی 
ذهن  در  بسیاری  سؤاالت  می شود  باعث  هاشمی  فائزه 

مردم شکل بگیرد:
برای  تدبیر  دولت  بدنه ی  و  محلی  مقامات  1.نقش 
هیچ وقت  چرا  چیست؟  دولت  پای  جلوی  سنگ اندازی 
با  استانی  سیاست های  همسوسازی  درصدد  دولت 
سیاست های کالن دولت امید مبنی بر آزادی اندیشه و 

بیان برنیامد؟
دارند  در همه جا حق سخنرانی  منتقدین دولت  2.چرا 
و  اصالح طلبان  سخنرانی های  لغو  با  همچنان  ولی 

اعتدالیون مواجه هستیم؟
3.اساساً سخنرانی دختر آیت اهلل هاشمی یار دیرین امام 
و رهبری در استان مرکزی )زادگاه بنیان گذار انقالب( چه 
پیامدهایی می توانست داشته باشد که شورای تأمین از این 

امر ممانعت به عمل آورد؟
4.آیا چنین کارشکنی هایی در طول چهار سال گذشته 
به منظور ناتوان سازی دولت در اجرای برنامه های اقتصادی 
شفاف سازی  چرا  نیست؟  سابقه  به  مسبوق  اجتماعی  و 
برای آگاهی افکار عمومی در این حوزه صورت نمی پذیرد؟

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

نام گرفته  معلم  روز  ایران  تقویم  در  اردیبهشت   12
است و اغلب این روز را با گرامی داشت شهادت استاد 
اردیبهشت   12 ولی  می آوریم.  یاد  به  مرتضی مطهری 
روز عجیبی است که در تاریخ ایران با نام معلمین گره 
با  نیز  مطهری  استاد  شهادت  از  پیش  و  است  خورده 

همین عنوان نام گذاری شده بود.
یا  مهرگان«  »باشگاه  که  بود  ازاین قرار  ماجرا 
بهمن 133۹ طی  در 1۸  معلمان  همان مجمع صنفی 
قطعنامه ای درخواست افزایش حقوق معلمان را مطرح 
این قطع نامه، معلمان زیادی حمایت خود  کرد. در پی 
را از آن اعالم کردند. بنابراین، بنا به درخواست باشگاه 
مهرگان، معلمان از روز 12 اردیبهشت 134۰ دست به 
اعتصاب زدند و مدارس را تعطیل کردند و برای اعتراض 

مقابل مجلس در میدان بهارستان تجمع کردند.
مأموران انتظامی برای متفرق کردن معلمان از ماشین 
بااینکه خیس شده  آب پاش استفاده کردند، اما معلمان 
بین  درگیری  به این ترتیب  ماندند.  خود  جای  در  بودند، 
معلمان و مأموران شدت گرفت. سه نفر در اثر تیراندازی 
مأموران و حمله با سرنیزه یا چاقو مجروح شدند و یکی 
از گلوله های شهرستانی به پیشانی معلم جوانی به نام 

ابوالحسن خانعلی نشست.
خانعلی، اهل کن بود خانعلی با مدرک لیسانس معقول 
فرهنگ  وزارت  استخدام  به   133۵ سال  در  منقول  و 
درآمده بود و هم زمان با تدریس، دوره دکترای فلسفه را 

در دانشگاه تهران می گذراند.
»وقتی  نوشت:  خود  خاطرات  در  شریف امامی  جعفر 
خانعلی تیر خورد ساعت 11:3۰ شب به کاخ شاه احضار 
شدم. شاه گفت قرار است فردا شیطنت کنند و جنازه را 
راه بیندازند و شلوغ کنند«. امامی به شاه وعده می دهد 
که جلوی اخاللگری را بگیرد. باوجود قول نخست وزیر 
به  اردیبهشت   13 روز  در  خانعلی  تشییع جنازه  شاه،  به 
بزرگ ترین تظاهرات خیابانی بعد از کودتای 2۸ مرداد 
1332 تبدیل شد. نه تنها معلمان که گروه های مختلف 
مردم در تشیع جنازه او حضور یافتند و او را در ابن بابویه 
دفن کردند.معلمان معترض در شب هفت خانعلی، روز 
بعد  سال  هجده  نامیدند.  معلم  روز  را  اردیبهشت   12
یازده  در شامگاه  انقالب،  معلم  مرتضی مطهری  استاد 
اردیبهشت 13۵۸ به دست گروه فرقان کشته شد و روز 

12 اردیبهشت دوباره به نام روز معلم نام گذاری شد.

آن یار کزو خانه ی ما جای پری بود
سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود

با این همه سالی که گذشته است نفهمید
او عامل ویرانی شهری یه وری بود!

تهران بزرگ این همه تعریف ندارد
بحران ترافیک که در جلوه گری بود

هر روز که من می روم از خانه به بیرون
در مترو َشَوم له اگر تک سفری بود!

هرجا نگری جمع شده کیسه زباله 
الفی که زد از برق عجب دردسری بود!

امالک نجومی که شده سهم عزیزان
باقی همه  بی حاصلی و بی خبری بود

آن کس که خبر داد ازین بخشش اموال
بخشی ز جوانیش به زندان سپری بود!

سیلی بزند بر دهن دستفروشان
آن کس که وجودش همه در خیره سری بود

در آتش و در دود شود ناجی یک شهر
با شیوه ی محمود که صاحب نظری بود

می گفت دروغی به بزرگای دماوند
آری چه کنم دولِت دوِر َقَمری بود

روزی َحَسَنک کرد عیان تا همه دانیم
گاز انبِر سرهنگ چرا این َقَدری بود!!!

تنها نه به اسحاق زند تهمِت بیجا
تا بود فلک شیوه او پرده دری بود

انگار که برنامه  ندارد همه حرف است
آن چیز که گفت او همه ورِد سحری بود!

تیم ملی فوتبال ایران از هفته هشتم رقابت های 
خرداد   22 روسیه   2۰1۸ جهانی  جام  مقدماتی 
ازبکستان  ملی  تیم  مصاف  به  تهران  در  امسال 
این در حالی است که در صورت  و  خواهد رفت 
کسب 3 امتیاز این دیدار تیم ملی ایران جواز صعود 
ازین  پیش  کرد.  خواهد  کسب  را  جهانی  جام  به 
به  دیدار شاگردان کی روش در دیداری دوستانه 

مصاف مونته نگرو می روند.

دربرابر الوحده ما به حمایت هواداران پرسپولیس 
نیاز داریم. اگر در بازی الوحده به ورزشگاه بیایند با 
این حمایت می توانیم این تیم را شکست بدهیم.

این مسابقه یکی از سخت ترین بازی های ماست 
و ما به صعود امیدواریم.برای همین به این مسابقه 

امیدواری زیادی داریم.

دیدار با مونته نگرو 

با موالنای جان 

اعالم زمان نقل و انتقاالت لیگ 

که  کرده  اعالم  ورودی  لیست  درباره  منصوریان 
تغییرات چندانی ندارد و به غیر از جپاروف و چشمی 

شاید تنها دو بازیکن جذب تیم شوند.

مسابقات  مسئول  فتاحی  سعید  اعالم  طبق 
انتقاالت  و  نقل  فصل  فوتبال،  برتر  لیگ  سازمان 
فتاحی  شود.  می  آغاز  خردادماه   24 از  برتر  لیگ 
در خصوص زمان پایان نقل و انتقاالت هم گفت: 
بیستم یا بیست و یکم شهریور نقل و انتقاالت به 

پایان می رسد.

برخوردار  فراوانی  از شهرت  که  فوتبال  پوش  ملی  یک 
است، این روزها با تبعات ارتباطی که با یک بازیگر خانم 

سینما داشته و دیگر از آن خسته شده، درگیر است. 

دردسرهای آقای فوتبالیست و خانم بازیگر!

سپاهان خواهان منشا 

آرش وکیلی

تا بود فلک شیوه او پرده دری بود!

برانکو : لطفافراموش کنید!

دریچه

        یوری کوزبوکین 

مظلوم ترین تیم ملی وزنه برداری ایران در راه قهرمانی

چرا به روحانی رأی می دهم؟
حکایت لغو یک 

سخنرانی

لغو سخنرانی فائزه هاشمی در افتتاحیه ستاد روحانی در اراک

حضور وزیر ورزش در فینال مسابقات والیبال امیدهای آسیامعلم، چراغ راه انسانیت

 ورودی ها مشخص شدند

شورای  ورزشی  داوطلب  جدیدترین 
تخصص  اتکای  به  می گوید  شهر 
این  وارد  شهرداری  در  تجربه اش  و 
فغانی  است.علیرضا  شده  میدان 
در  داوطلب ورزشی حضور  جدیدترین 
روزها  این  که  او  است.  شهر  شورای 
المللی کشورمان  موفق ترین داور بین 
اعضای  از  برخی  که  حالی  در  است، 
سابق ورزشی شورای شهر این روزها 
تایید  کارهای  دنبال  به  همچنان 
مشخص  و  هستند  شان  صالحیت 
نیست دوباره می توانند به شورا راه پیدا 
دنبال کارهای  به  فغانی  یا خیر،  کنند 
تبلیغاتش است و کمپین های تبلیغاتی 
فغانی  است.  انداخته  راه  به  را  خود 
این  در  شدن  کاندیدا  خاطر  به  حتی 
لیگ  پایانی  های  هفته  در  انتخابات، 
برتر دیگر قضاوت نمی کند.اما علیرضا 
دارد؟  حضور  لیست  کدام  در  فغانی 
خبرآنالین  سوال  این  به  پاسخ  در  او 

با  مختلفی  »لیست های  می گوید: 
این  ترجیحم  اما  کردند  مذاکره  من 
که  همانطور  بیایم،  مستقل  که  است 
هیچ  طرف  وقت  هیچ  هم  داوری  در 
نگرفتم،  را  مطرح  تیم های  از  کدام 
اینجا هم اگر وارد شدم نمی خواهم در 
هیچ لیستی باشم و مستقل هستم. من 
در شهرداری  ها  با سابقه ای که سال 
داشتم   22 منطقه  شهرداری  هم  آن 
پیشینه  یک  شدم.  انتخابات  این  وارد 
تخصصی دارم و به اتکای همان می 
به  اگر مردم  خواهم عضو شورا شوم. 
من رای دادند که خوشحال می شوم 
بی  شهری  مدیریت  عرصه  در  چون 
منتها  نیستم.  هم  تجربه  بی  و  سابقه 
و  شناسم  نمی  را  سیاسی  معادالت 
نمی خواهم در هیچ حزب و گروهی 

باشم. 
هم  را  تبلیغاتم  و  آیم  می  مستقل 

مستقل انجام می دهم.«

مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا در عشق آباد ترکمنستان با قهرمانی تیم 
ایران به پایان رسید. افتخاری که آخرین بار پنج سال پیش به دست آمده بود.

قهرمانی تیم ملي وزنه برداری در آسیا قطعاً دل چسب تر از سایر مقام هایی بود 
که این تیم در آسیا یا رقابت های دیگر به دست آورده بود چراکه با مشکالت بسیار 
مالي و حواشی زیاد پای به این رقابت ها گذاشتند و با بازیکنان نه چندان مشهور 
باالتر از چین به مقام قهرماني رسیدند. تیم ملی وزنه برداری ایران آن قدر دچار 
بحران مالی است که با اتوبوس عازم عشق آباد ترکمنستان شد. این تیم قرار بود 
با سهراب مرادی و بهداد سلیمی به این رقابت ها اعزام شود اما در آخرین لحظات 

این دو نفر کنار رفتند اما تیم ملی بدون این نفرات هم قهرمان شد.
شاید اآلن فدراسیون وزنه برداری به خود ببالد که با امکانات اندک توانستیم 
قهرمانی در آسیا را مخصوصاً با حضور چین جشن بگیریم اما واقعیت امر این 
نیست. شاگردان انوشیروانی با برگزاری اردوهای نه چندان درخور شان تیم ملی 
عازم ترکمنستان شدند. اردوهایی که به هیچ وجه در حد ورودی به رقابت های 
آسیایی نبود. هرروز یک خبر ناگوار منتشر می شد. یک روز قهر سهراب و روز 
دیگر مصدومیت بهداد اما بااین حال تیم بدون این چهره ها نتیجه خوبی را گرفت. 
راهی  به سختی  و  اتوبوس  با  تیم  که  وضعیتی  در  آن هم  قهرمانی  این  کسب 
که همچنان  هرچند  است.  اهمیت  حائز  و  مهم  بسیار  است،  ترکمنستان شده 
عده ای در حال مطرح کردن برخی از مسائل برای تضعیف قهرمانی تیم ایران 

هستند و مدام می گویند که قهرمانی تیمی نداریم و یا رده بندی امتیازی مطرح 
نیست و با این حرف ها سعی در کوچک کردن این قهرمانی دارند اما واقعیت 
این است که جام قهرمانی را در روز اختتامیه به تیم ایران دادند آن هم به خاطر 
امتیازات زیادی که در این رقابت ها کسب کرده بود و همین برای اثبات اینکه 
امتیاز شماری مهم است، می تواند کافی باشد. اگر قهرمانی با رده بندی امتیازی 
مهم نبود، مسئوالن برگزاری رقابت ها جام قهرمانی را به کشوری می دادند که 
مدال های بیشتری را کسب کرده بود.موضوع دوم و مهم در قهرمانی این تیم 
علی  و  موسوی  ایوب  چون  جوانانی  است.  تیم  این  دگرگونی  و  ترکیب  تغییر 
هاشمی عالوه براینکه جوان هستند، تغییر وزن هم داده بودند و برای نخستین بار 
در اوزان جدید خود روی تخته می رفتند. به همین دلیل حتماً این مدال ها می تواند 
به آن ها انگیزه بدهد. در کنار این دو جوان، نفراتی چون صالح چراغی و مرتضی 
بیگلری هم حضور داشتند که نشان دادند می توانند حرف های زیادی برای گفتن 
داشته باشند؛ بنابراین می توان به جرئت گفت فدراسیون وزنه برداری در ساخت دو 
تیم آماده موفق عمل کرده است. یک تیم برای رقابت های جهانی و یک تیم هم 
برای قهرمانی آسیا. تیمی که برای قهرمانی آسیا اعزام شد با دست پر برگشت 
و تیمی که برای قهرمانی جهان که هم اکنون با نفراتی چون کیانوش رستمی، 
سهراب مرادی، بهداد سلیمی و حتی سعید علی حسینی و بهادر موالیی خود را 
آماده می کند، تیمی مقتدر و متشکل از ستاره های اصلی وزنه برداری هستند که 

تلفیق این دو تیم می تواند شانس قهرمانی جهان را هم برای ایران افزایش بدهد.
مسئله نگران کننده که در المپیک هم با آن روبه رو بودیم، اشتباه در انتخاب 
نادیده  وزنه ها یک واقعیت غیرقابل انکار در تیم ملی وزنه برداری است که اگر 
گرفته شود و فکری برای آن نشود حتماً در مسابقات جهانی آمریکا به بدترین 
شکل ممکن آسیب خواهد زد. سطح رقابت های جهانی آمریکا با قهرمانی آسیا 
قابل قیاس نخواهد بود و رقابت ها به این نحو نیست که بتوان با وزنه های پایین 
امتیازات الزم را گرفت و بعد به فکر رقابت با رقبا برای کسب مدال افتاد؛ بنابراین 
مهم است که از هم اکنون فدراسیون وزنه برداری فکری اساسی برای رفع این 

مشکل کند. شاید نیاز باشد این تیم در کادر فنی تقویت شود.

سپیدرود یک گام تا لیگ برتر فاصله دارد

عنوان  به  آتن  پانیونیوس  تیم  ایرانی  ملی پوش 
فصل  بازیکن  خشن ترین  و  برتر  پاسور  دومین 
یونان معرفی  فوتبال  لیگ  2۰17 - 2۰16 سوپر 
ورزش  رادیو  سایت  نیوز،  پارس  گزارش  شد.به 
فصل  آماری  بررسی  به  گزارشی  انتشار  با  یونان 
اخیر سوپر لیگ فوتبال این کشور پرداخت که در 2 
بخش آن نام مسعود شجاعی، ملی پوش ایرانی تیم 
پانیونیوس دیده می شود.در بخش بهترین پاسوها 
هم پستی  و  المپیاکوس  تیم  برزیلی  مهاجم  سبا، 
با دادن ۹ پاس گل در جایگاه  انصاری فرد  کریم 
تیم  از  قرار گرفته است. مسعود شجاعی  نخست 
پانیونیوس هم با آمار 6 پاس رتبه دوم را در اختیار 

دارد.
نیز  بیشترین خطاها  مسعود شجاعی در بخش 
دارد.  جای  نخست  رده  در  خطا   22۸ ارتکاب  با 
ملی پوش ایرانی تیم پانیونیوس در طول فصل اخیر 
سوپر لیگ یونان نیز 1۰ کارت زرد دریافت کرد و 
به همین خاطر 2 بازی پایانی تیمش را از دست 
داد.بازیکنان ایرانی لیگ یونان امسال فصل بسیار 

خوبی را پشت سر گذاردند.

آن جان که از او دلبر ما شادانست
                                                        پیوسته سرش سبز و لبش خندان است

اندازه جان نیست چنان لطف و جمال
                                                                          آهسته بگوییم مگر جانانست

سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت گفت: سپیدرود تنها 
یک گام تا صعود به لیگ برتر فاصله دارد و بازی امروز 
را  این صعود  تواند تجربه  قائم شهر می  مقابل نساجی 
نصیب تیم ما کند. ما جشن صعود را در ورزشگاه عضدی 

می گیریم.

خصوص  در  سپاهان  تیم  سرپرست  اخوان،  مهدی 
شایعات مربوط به مذاکره شجاع خلیل زاده با پرسپولیس 
و حضور مدافع شمالی این تیم در جمع شاگردان برانکو 

ایوانکوویچ گفت: بازیکن خوب خواهان دارد.

رئیس کمیته فنی و اجرایی مسابقات والیبال امیدهای 
آسیا 1۹  امیدهای  والیبال  مسابقات  فینال  گفت:  آسیا 
اردیبهشت ماه با حضور وزیر ورزش و رئیس فدراسیون 
برگزار  اردبیل  در  ایران  اسالمی  جمهوری  والیبال 

می شود.
از  پیش  فالحی  نادر  اردبیل،  از  مستقل  گزارش  به 
مالزی  و  استرالیا  تیمهای  بازی  در جریان  امروز  ظهر 
در ورزشگاه رضازاده اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: براساس هماهنگی های انجام شده بازی فینال 
با  اردیبهشت ماه   1۹ آسیا  امیدهای  والیبال  مسابقات 
و  ورزش  وزارت  قهرمانی  معاون  ورزش،  وزیر  حضور 
اسالمی  والیبال جمهوری  فدراسیون  رئیس  و  جوانان 
اردبیل  رضازاده  نفری  هزار  ورزشی 6  سالن  در  ایران 

برگزار می شود.
وی بیان کرد: استارت نخستین روز از بازیهای والیبال 
تیمهای  مسابقه  با  امروز  از ظهر  پیش  آسیا  امیدهای 
قزاقستان و ازبکستان زده شد که خوشبختانه استقبال 
تماشاگران اردبیلی از روز نخست این مسابقات بسیار 
مناسب بوده و امیدواریم که در بازیهای تیم ملی امید 

ایران شاهد حضور پرشور تماشاگران باشیم.
رئیس کمیته فنی و اجرایی مسابقات والیبال امیدهای 
و  قزاقستان  تیمهای  مسابقه  از  بعد  امروز  افزود:  آسیا 
ازبکستان سه دیدار دیگر نیز در ورزشگاه رضازاده اردبیل 
برگزار می شود که در حال حاضر بازی تیمهای استرالیا و 
مالزی در جریان بوده و بعد از ظهر امروز نیز تیم ملی 
والیبال امید ایران در مقابل تیم پاکستان بازی می کند.

فالحی تصریح کرد: رئیس فدراسیون والیبال جمهوری 
اسالمی ایران روز گذشته در سفر خود به اردبیل بازدید 
از روند آمادگی استان اردبیل برای برگزاری مسایقات 
والیبال امیدهای آسیا داشت که به اذعان وی اردبیل در 
حال حاضر دارای یکی از مدرن ترین ورزشگاه ها برای 
با حضور  امیدواریم  بوده که  والیبال  میزبانی مسابقات 
از  مهم تر  مسابقات  میزبانی  بتوانیم  تماشاگران  پرشور 
این بازی ها را نیز برای اردبیل اخذ کنیم.وی گفت: 1۹ 
اردیبهشت ماه مسابقه فینال این رقابتها در اردبیل برگزار 
می شود که براساس هماهنگیهای انجام شده در این 
والیبال  فدراسیون  رئیس  و  روز وزیر ورزش و جوانان 
و  فینال  بازی  تماشای  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 

مراسم اختتامیه در اردبیل حضور خواهند یافت.

مسعود، بازی ساز 
ولی خشن!

استعفای رئیسی که دشمن ورزش ایران بود!
سمت  از  آسیا  المپیک  شورای  رئیس 
الفهد  احمد  شیخ  داد.  استعفا  خودش 
الصباح رئیس شورای المپیک آسیا بعد از 
اتهاماتی که به وی به دلیل گرفتن رشوه 
وارد شد، از سمتش در فیفا استعفا داد. او 
از آن دست افرادی است که در 1۵-1۰ 
را  آسیا  و  ایران  ورزش  روابط  اخیر  سال 
مثال  برای  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت 
هاشمی طبا  مصطفی  ریاست  زمان  در 

او رابطه خوبی با ایران برقرار کرده بود.
همان سال هایی که کرسی های زیادی 
هم برای ایران بدست آمد. اما در مقابل 
زمانی که صفایی فراهانی روی کار بود، 
دعواها و اختالفاتش با ایران به اوج رسید. 
آن هم به دلیل اینکه صفایی فراهانی در 
آن زمان حامی بن همام بودو شیخ احمد 
ادامه  در  البته  نداشت.  او  با  رابطه خوبی 
را بی جواب  اقدامات بن همام  احمد  شیخ 

به  را  او  سرنگونی  پروژه  و  نگذاشت 
با موفقیت پیش برد. جالب  همراه بالتر 
مقاطعی  در  احمد  شیخ  که  اینجاست 
دچار  هم  او  با  کفاشیان  علی  ریاست  از 
مشکل شد. چرا که رئیس وقت فدراسیون 
فوتبال طرفداری بن همام را می کرد و این 
واسطه  به  بود  باعث شده  او  جانب داری 
به  زیادی  لطمه های  احمد  شیخ  روابط 

ورزش ایران وارد شود.

مستقل می آیم و در هیچ لیستی نیستم
علیرضا فغانی داور فوتبال و کاندیدای شورای شهر: 

منصوریان لیست داد


