
مخالفت  »کسانی  است:  گفته  رئیسی  آقای  م.ب*: 
بحث  تا  می کنند  مطرح  را  مشهد  در  کنسرت ها  لغو  با 
کرِسنت مطرح نشود. کنسرت مسئله ی کشور است واقعاً؟ 
بیکارها و فقرا نمی خندند به ما؟ نمی گویند ما شکممان 

گرسنه است؟«
من به عنوان شخصی که تمام اجدادم در این مملکت 
و  رانت خواری  و  فساد  پرونده ی  هیچ گونه  زیسته اند، 
پرونده های قضایی ندارم و همیشه تمام مالیات و عوارض 
دارم  ایرانی  و گذرنامه ی  و شناسنامه  پرداخته ام  را  خود 
عرض می کنم که برگزاری کنسرت ها یکی از بزرگ ترین 

دغدغه های بنده به عنوان یک شهروند ایرانی است.

من از ١١ سالگی صحنه ی موسیقی را تجربه کرده ام 
نوازنده ی  سال،  بیست  این  در  دارم.  سال   ٣١ االن  و 
بیننده ی  و  بین المللی  و  داخلی  کنسرت  صد  از  بیش 
کنسرت های فراوانی در داخل و خارج از کشور بوده ام. 
برای  که  کرده اید  فکر  هیچ  آیا  بپرسم  می خواهم  فقط 
می شود؟ حساب  ایجاد  چند شغل  کنسرت  یک  اجرای 
ساختن  و  طراحی  مثل  سخت افزاری  بخش  از  کنیم: 
نورپردازی  تجهیزات  و  و صندلی ها  کنسرت  سالن های 
برای  شغل  ایجاد  تا  و...  دکور  و  صدابرداری  صنعت  و 
اجرایی  عوامل  و  و...  صدابردار  و  نورپرداز  متخصصان 
که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اجرای کنسرت ها 

شاغل می شوند و درآمد کسب می کنند. با یک حساب 
سرانگشتی، در حداقلی ترین شکل، در متن و حاشیه ی 
ایجاد  کار  نفر   ٢٠٠ از  بیش  برای  کنسرت ها  از  برخی 

می شود. فقط برای یک کنسرت ساده.
بگذارید مثال دیگری بزنم تا روشن تر شوید. درباره ی 
کشوری می نویسم که نه شیطان بزرگ است و نه به قول 
شما دارای موسیقی مستهجن و هنجارشکن. آیا می دانید 
که درآمد سالیانه ی صنعت موسیقی کشور اتریش چقدر 
و  با یک  است  برابر  یورو که  میلیارد  از ٢  بیش  است؟ 
یک چهارم درصد از درآمد ناخالص کشور اتریش. تکرار 
می کنم: بیش از ٢ میلیارد یورو درآمد سالیانه ی صنعت 

موسیقی فقط در کشور کوچک اتریش است.
ایجاد  ازلحاظ  کنسرت  برگزاری  و  موسیقی  صنعت 
که  است  جایگاهی  همان  در  درآمدزایی  و  اشتغال 
قرار  پالستیک  و  شیمی  کاغذسازی،  پوشاک،  صنایع 
دارد. جالب تر این که درآمد ناخالص اتریش در مقایسه با 
دیگر کشورهای جهان با انگلیس و هلند برابری می کند. 
حتی در ارقام نهایی نیز درآمد سرانه ی اتریش در جایگاه 

پانزدهم جهانی و دهم اروپایی است.
حاال شما بفرمایید برادر که برای ایجاد شغل در کشور 
چه برنامه ای دارید؟ یا فقط بلدید کنسرت را با کرِسنت 
مقایسه کنید؟ کسی مثل شما ١٢ سال پیش می گفت که 
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رأی  حق  بار  نخستین  برای  وقتی که   84 سال 
قدم های  اولین  داشتم  قصد  و  آورده بودم  به دست 
بودم  پیش دانشگاهی  بردارم  را  مدنی  مشارکت 
بشکنم.  را  کنکور  غول  شاخ  بود  قرار  سال  آن  و 
درسم خوب بود و دانشگاه برایم تبدیل شده بود به 
کعبه ی آرزوها. برخالف بقیه ی هم سن و ساالنم 
بود  و ذکرشان تست و حساب و هندسه  که فکر 
من ساعت های زیادی پای دکه های روزنامه فروشی 
روزنامه فروشی  دکه ی  به  که  هرروز  می ماندم. 
می رسیدم خبرهای روز برقی به چشمانم می انداخت 
به ظاهر  و  جدید  حرف های  با  را  نوجوان  مِن  و 
آوانگاردی آشنا می کرد که بعدها فهمیدم بالی عمر 
از خاتمی،  با تز عبور  و جوانی ام می شوند. عده ای 
تحریم  با  بود  قرار  که  زده بودند  کلید  پروژه ای  را 
انتخابات اعتراض خود را به گوش تمامیت خواهان 
برسانند. آن سال ها هیچ کس احساس خطر نمی کرد 
که با از دست رفتن عنان قوه ی مجریه ممکن است 
چه اتفاقاتی در ایراِن رو به توسعه رخ دهد. اختالف و 
تشتت آرا از یک سو و تحریِم تحریم گران از سوی 
در  سوم  هزاره ی  معجزه ی  ظهور  زمینه ساز  دیگر 

سپهر سیاسی ایران شد.
را  دولت  ارکان  تمام  اقتصادی  و  اداری  فساد 
دربرگرفت و دزدی های نجومی باب شد! با رویکرد 
تهاجمی و خصمانه ارتباط ایران با دنیا قطع شد و 
سنگینی  مردم  دوش  بر  تحریم ها  اقتصادِی  فشار 
کرد. در آن دوران هیچ کس به تمامیت خواهی رئیس 
را  این سکوت  و  نمی کرد  اعتراضی  مجریه  قوه ی 
از رضایت تلقی نمود؛ روالی که  می توان نشانه ای 
ادامه داشت.  تباهی  سیاِه  ساِل  هشت  آن  تمام  در 
بار دوم مردم عزمشان  وقتی که در سال 9٢ برای 
را برای برگرداندن قطار انقالب به ریل اصلی جزم 
کردند دیگر کسی نتوانست در مقابل این خواست 

عمومی مقاومت کند! 
خطر  احساس  نوجوانی  سال های  آن  شاید 
نمی کردم ولی این بار از تحریم تحریمیان احساس 
دیگر  سال   4 ازینکه  می ترسم  من  می کنم.  خطر 
بزنیم.  دست وپا  انزوا  و  رکود  و  تورم  در  دوباره 

می ترسم ازینکه دیگر راه برگشتی نباشد.
می ترسم ازینکه خیلی دیر شود...

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

باستان  گروه   ٢٠٠١ سال  مي  ماه  هشتم 
شناسان انگلیسي، ایتالیایي و یوناني اعالم کردند 
از  آبراه خشایارشا را که در سال 48٠ پیش  که 
کشف  بود  ساخته شده  یونان  خاک  در  میالد 
کرده اند. کساني که خبر این کشف و جزئیات این 
اقدام خشایارشا را در رسانه های غرب دیده بودند 
متوجه شده اند که مضمون فیلم »٣٠٠« ساخت 
سال ٢٠٠6 جعلي و نادرست بوده است. در حمله 
اسپارت در  پادشاه  لئونیداس  نیروهاي  به  نهایي 
ترموپیل در همان سال و پیش از ساخته شدن 
این آبراه، هزار مرد پکتیایي از ارتش ایران شرکت 
پکتیاي  ایالت کوهستاني  از  مردان  این  داشتند. 
ایران خاوري بودند که جمعیت زیادي نداشت و 
امروز هم که در افغانستان واقع شده است به علت 
کوهستاني بودن کم جمعیت است. به عالوه، بکار 
بردن ده ها هزار نیرو در تنگه ترموپیل، امکان پذیر 
ژنرال  نظامي  فرضیه های  مغایر  و  است  نبوده 

کالزویتس آلماني است.
 خشایارشا پسر آتوسا دختر کوروش بزرگ در 
تسهیل  براي  اروپا،  به  خود  لشکرکشي  جریان 
یک سوی  از  ایران  نظامي  کشتی های  عبور 
آبراه را ساخته  شبه جزیره به سوی دیگر آن، آن 
بود که به مرورزمان در زیرخاک پنهان شده بود. 
کرده اند  کشف  را  آبراه  این  که  باستان شناسانی 
گفته اند که مهارت مهندسان آن زمان در ساختن 

این آبراه دست کمی از امروز نداشته است.
 عرض آبراه در قسمت زیرین کمتر از باال بوده 
و دو کشتي به راحتی از کنار هم می توانستند عبور 
کنند. طول این آبراه ١6٠٠ متر و عرض آن در 

باال ٣4 متر بوده است.
 خشایارشا متولد سال 5١9 پیش از میالد در 
سال 486 پیش از میالد بر جاي پدرش داریوش 
بزرگ نشست و تا زمان مرگ )سال 465 پیش از 
میالد( به مدت ٢١ سال پادشاهي کرد. او بود که 
عنوان شاهنشاه را براي پادشاهان ایران رسمي 
ساخت و شاهنشاه در آن زمان یعني رئیس ملل. 
کوروش بزرگ خود را رئیس ملل می دانست. وي 
معتقد به اتحاد ملل و وجود یک داور و حاکم ارشد 
بود که ناظر بر روابط این ملل )ملل متحده( باشد 

و حرف آخر را بزند.

و  بر  این  بار  و  کار  خواندن  با  چقدر  آدم 
بچه های کره شمالی یاد بعضی مملکت های 
امور  وزیر  که  حیف  فقط  می افتد.  آشنا  نام 
خارجه آن ها به اندازه کافی ظریف و نکته بین 
نیست که بتواند بعد از چهار سال یک برنامه 
جامع اقدام مشترک برای آن ها جور کند،  تا با 
هفت زبان زنده و مرده ی دنیا برایشان توضیح 
دهد که: »بابا جان از اولش هم قرار بود فقط 
تحریم های هسته ای برداشته شود ولی وقتی 
موشکی  آزمایش  کویر  توی  می روید  شما 
برایتان  کسی  دیگر  که  می دهید  انجام 
هسته ی زردآلو نمی شکند که حاال اگر شیرین 
بود تحریمش را برداریم اگر نبود بگذاریمش 
بد  برجام  بگو  و  بیا  هی  حاال  جایش!!!«  سر 
بود! گیرم که کره شمالی کویر نداشته باشد که 
تویش هسته ی زرد آلو بکارد در عوض دریا که 
دارد! بجایش آزمایش موشکی انجام می دهد! 
از  جمعی  که  آمده است  خبرها  در 
غیرهم وطنان کره ای ما پس از پخش مستقیم 
خیابان های  به  جمهوری  ریاست  مناظرات 
پیونگ یانگ ریخته و ضمن باال رفتن از دیوار 
همچون  کشورهایی  خیالی  سفارت خانه های 
صعودی،  عربستان  و  انگلیس  و  آمریکا 
سمت  به  را  خویش  کرده  گره  مشت های 
پرزیدنت »ترامپ« نشانه رفتند ولی از آنجایی 
که در آن مملکت منحوسه انتخابات ریاست 
باال  سردسته ی  تا  نمی شود  برگزار  جمهوری 
رقیب  انتخاباتی  ستاد  در  را  دیوار  از  رفتگان 
جای دهند رهبر دائمی این کشور در اقدامی 
بزند و  تا در دوربین زل  ویژه تصمیم گرفت 
در  را  هیچ کس  ادای  که  وی  بگوید!  دروغ 
نمی آورد گفت: من از جوانان نخبه ی کشورم 
بمب  آشپزخانه هایشان  در  تا  می کنم  حمایت 
از  زیرزمین هایشان  در  و  بسازند  هسته ای 
اون«  نمایند!  »کیم جونگ  تولید  برق  زباله  
با  و  است  مشکوک  نیز  خودش  مغز  به  که 
سخنرانی  این  از  پس  ندارد  شوخی  کسی 
این  کننده های  شرکت  همه ی  تا  داد  دستور 
راه پیمایی را به عنوان سوخت موشک قاره پیما 
تجزیه نمایند تا درس عبرتی بشود برای سایر 

ملت ها!!! 

رکورد شکنی عادل با ابهامات!

برزیل، فینالیست جام جهانی 
فوتبال ساحلی

در آستان دوست 

مارادونا به تهران می آید

از  پس  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رسمی  سایت 
مقابل  کشورمان  ساحلی  فوتبال  ملی  تیم  شکست 
تاهیتی در مرحله نیمه نهایی مسابقات جام جهانی 
باهاما ،نوشت رویای درخشش ایران به پایان رسید.

ایتالیا،  مقابل  برتری  با  برزیل  ساحلی  فوتبال  ملی  تیم 
حریف  تا  کرد  صعود  باهاما   ٢٠١7 جهانی  جام  فینال  به 
ملی  تیم   4 بر   8 برتر  بازی  یک  در  برزیل  شود.  تاهیتی 
تاهیتی  حریف  تا  داد  شکست  را  ایتالیا  ساحلی  فوتبال 
در  ایران  حریف  ایتالیا  ترتیب  بدین  شود.  فینال  بازی   در 

رده بندی شد.

 شروع طوفانی پرسپولیس در 
نقل و انتقاالت   

آرش وکیلی

واکنش »اون« به باال رفتن از دیوار سفارت! آقای رئیسی! دغدغه ی بنده کنسرت است! از بازگشت به گذشته 
باید ترسید

کشف آبراه خشایارشا در یونان
واکنش سایت AFC به شکست ایران 

تالش واسطه ها برای پرسپولیسی نشدن منشا

برنامه 9٠، یک  مدت هاست که در نظرسنجی های 
اتفاق تکراری می افتد؛ البته نظرسنجی هایی که حداقل 
از اعضای این باشگاه  یک پای آن پرسپولیس یا یکی 
با تعداد زیادی در  باشد. عالقمندان پرشمار پرسپولیس 
این نظرسنجی ها شرکت می کنند و در نهایت، گزینه 
کسب  را  آرا  بیشترین  زیادی،  اختالف  با  باشگاه  این 

می کند.

در حالی که باشگاه پرسپولیس با گادوین منشا قرارداد 
تالش  در  زیادی  های  واسطه  است،  امضاکرده  داخلی 
هستند تا این انتقال منتفی شود و در این راستا مدام با 
مهاجم نیجریه ای پیکان در فصل گذشته تماس هایی 

را برقرار می کنند. 

به نقل از یکی از روزنامه های ورزشی، دیگو مارادونا 
که   ، ناپولی  باشگاه  و  آرژانتین  فوتبال  ملی  تیم  ستاره 
یکی از برترین های تاریخ فوتبال جهان است قرار است 
برای افتتاح آکادمی فوتبال خود هفتم خرداد ماه سال 
که   نیست  بار  اولین  این  البته  بیاید.  تهران  به  جاری 

شایعه حضور مارادونا در تهران شنیده می شود. 

نیمکتی  به  همیشه  پرسپولیس  هم  حمله  خط  در 
برتررا  لیگ  سوم  گلزن  وحاال  نیازداشت  قدرتمندتر 
به  خریدها  این  می رسد  نظر  به  هرچند  کرده.  جذب 
جدا  امکان  وحاال  دهد  می  جدایی  فرصت  بازیکنان 
هرحال  به  اما  است  بیشتر  انصاری  و  طارمی  شدن 
قرمزها پیش ازشروع فرصت ثبت رسمی قرارداد حاال 
است.  کرده  جذب  داخلی  قرارداد  با  را  بازیکنانشان 
ساکن  متمول  هوادار  یک  کمک  با  ها  پرسپولیسی 
دوبی با منشا قرارداد داخلی بسته اند و معتقدند منعی 

برای جذب بازیکن خارجی ندارند.

امیر خسرو دهلوی 

حمایت ۲۲۴ داستان نویس از حسن روحانی

خارجی های بی کیفیت، بالی فوتبال ایران
در فوتبال ایران رسم بر این بوده هر بدی رفته بدتر از آن 
آمده است! با گذشت بیش از ١5 سال از برگزاری لیگ برتر 
باشگاه های ایرانی این رسم بد را فراموش نکرده و با جذب 
بازیکنان بی کیفیت خارجی نه تنها ازنظر فنی به نقطه مثبتی 
نرسیدند بلکه از وجه شخصیتی و بین المللی هم با لطمات 
جبران ناپذیری روبه رو شدند از جمله در کمیته انضباطی فیفا 
توسط  ایرانی  باشگاه های  از  مالی  تعدد شکایت های  با  که 
خارجی ها مواجه و درنهایت چپ و راست احکام محرومیت 
نقل و انتقاالتی و جرایم مالی صادر کرد تا فوتبال ایران و 

باشگاه های آن مضحکه عام و خاص شود.

 درست مثل سال های قبل که معدود خارجی های باکیفیت 
وارد فوتبال ایران شده و تأثیرگذاری شان را با درخشیدن در 
بازی های داخلی و آسیایی نشان دادند اما وقتی رفتند جای 
آن ها با بازیکنان بی کیفیت و بدتر پر شد این بار هم شاهد 
خداحافظی دو بازیکن خارجی و سرشناس سال های گذشته 

ایران در تبریز بودیم.
 جایی که ادینهو برزیلی و جاسم کرار عراقی بعد از نزدیک 
به یک دهه از لیگ برتر مقابل طرفداران تبریزی خداحافظی 
کردند تا پرونده آن ها برای همیشه بسته شود. با این اتفاق از 
همین دیروز برخی واسطه ها دست به کار شدند تا طبق روال 

سال های قبل جای خالی این دو خارجی در لیگ برتر را با 
واردکردن خارجی های بی کیفیت پر کنند چون وضعیت مالی 
باشگاه ها به نحوی نیست که بخواهند پول کافی برای جذب 
ستاره داشته باشند از همین رو باید منتظر ورود بازیکنانی بود 
که تنها برای پر کردن لیست باشگاه ها و در کنار آن جیب 
واسطه ها در روزها و هفته های آتی وارد بازار داغ تابستانی 

ایران خواهند شد! 
به راستی اگر مدیران و مربیان باشگاه هایی که به اذعان 
هزینه  تومان  میلیارد  تا ٢5  باالی ٢٠  سالی  لیگ  سازمان 
خارجی  چند  خرید  به جای  تابستان  در  می کنند  تیم داری 

بی کیفیت مثل اوکراینی های پرسپولیس تنها روی یک ستاره 
ارزشمند و گران قیمت سرمایه گذاری کنند، فکر نمی کنید هم 
لیگ برتر جذاب می شود هم بر سطح فنی و کیفی تیم ها و 

مسابقات افزوده می شود. 
بازیکنان پا به سن گذاشته اما تأثیرگذار که حاضرند به جای 
حضور در لیگ های حاشیه خلیج فارس با ارقامی بین 7٠٠ 
هزار تا یک میلیون دالر سر از ایران دربیاورند و حضورشان 
می تواند برای نسل جدید و جوان شده فوتبال ایران مانند 

کالس درسی بزرگ در فوتبال حرفه ای و روز دنیا باشد.

به میاِن راه رسیده ایم و هنوز امیدواریم
انتخابات  درخصوص  ایران  داستان نویسان  از  نفر   ٢٢4
ریاست جمهوری دوره ی دوازدهم بیانیه ای منتشر کرده و از حسن 

روحانی به عنوان کاندیدای منتخب خود نام بردند.
بر بخشی از این نامه آمده است: »در اوایل سال 9٢ که جناب 
ازجمله  نویسند گان  گرفتند،  به دست  را  یازدهم  دولت  روحانی 
قشرهایی بودند که خسته و فرسوده از همه ی مصائبی که در 
هشت سال پیش از آن بر سرخودشان و کتاب هاشان و نیز بر 
همه ی جوانبِ  فرهنگی/اقتصادی کشورشان آمده بود،  با امید به 
سِر کار آمدن دولتی فرهنگی، کارآمد و همه جانبه نگر اغلب شان 

به پیشباز این دولت رفتند و نه فقط با رأی دادن که بسیاری شان 
حتی با نوشتن و گفتن و هر آنچه می توانستند، با ایشان همراه 
وعده ی  روحانی  آقای  جناب  که  به خصوص  شدند؛  هم دل  و 
گشایش های بسیار در عرصه ی فرهنگ می داد و زبانش در این 
عرصه از جنس فرهنگ بود. انصاف هم باید داد که در این چهار 
سال هم )چه در زمان وزارت آقای جنتی و چه اکنون در زمان 
پیش  که  کتاب هایی  از  بسیاری  امیری(،  آقای صالحی  وزارت 
از آن با مانع سانسور مواجه بودند، مجوز گرفتند و فرصت های 
بیش تری برای اهل فرهنگ و هنر در همه ی عرصه های مربوط 

فراهم گشت؛ نشانه هایش هم نشر بیش تر کتاب ها و فروش کلی 
بیش تر آن ها بود، چنان که در حوزه های دیگر فرهنگی مربوط به 

وزارت ارشاد هم چنین بود.«
در ادامه ی این نامه داستان نویسان با اعالم وضعیت نامطلوب 
مغفول ماندن  و  کشور  در  فرهنگی  تولید  و  کتاب خوانی  و  نشر 
با  به خصوص  ملی مان،  ظرفیت های  و  فرصت ها  از  بسیاری 
داشتن استعدادهای جواِن بسیار، برای جناب آقای روحانی آرزوی 
اعالم  ایشان  از  مطالباتشان  برشمردن  و ضمن  کرده  موفقیت 

حمایت نموده اند.

حکایت بدهکاری و آرزوی مدال آوری
گفت:  تیراندازی  فدراسیون  سرپرست 
مسابقات کشورهای اسالمی اهمیت زیادی 
داشت و شانس باالیی برای کسب مدال در 
این رقابت ها داریم.مهدی مبینی در خصوص 
هانوفر  اردوی  به  تیراندازی  ملی  تیم  اعزام 
داشت:  اظهار  مونیخ  جهانی  مسابقات  و 
پیش رو  را  اسالمی  کشورهای  مسابقات 
داریم که تیم بزرگساالن و دو نفر از جوانان 
بخش  در  رستمیان  هانیه  و  می شوند  اعزام 
تپانچه که از جوانان آینده دار تیراندازی است 
به  دارد،  کارنامه  در  هم  را  آسیا  قهرمانی  و 
تیم اضافه شده است. این مسابقات اهمیت 
برای کسب  باالیی  شانس  و  داشت  زیادی 
اعزام  را  بزرگساالن  تیم  داریم.  هم  مدال 

کردیم تا نتیجه خوبی بگیریم.مهدی مبینی 
المپیک  اینکه  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در 
و  داریم  پیش رو  آینده  سال  در  را  نوجوانان 
کسب سهمیه برای این مسابقات آذرماه در 
ژاپن است، با تصمیم کمیته فنی و به منظور 
حضور  و  نوجوانان  و  جوانان  تجربه  کسب 
اعزام  آلمان  به  جوانان  تیم  ژاپن،  در  موفق 
مسابقات  هانوفر  اردوی  خالل  در  می شود. 
بعدازآن  و  می شود  برگزار  نیز  بین المللی 
برگزار  مونیخ  در  بزرگساالن  جهانی  جام 
جوانان  تیم  تجربه  برای کسب  ما  می شود. 
را به مونیخ اعزام کردیم و شاید نتایج در حد 
اعزام  امکان  بعالوه  نباشد.  بزرگساالن  تیم 
با  با توجه به هم زمانی  تیم بزرگساالن هم 

مسابقات آذربایجان برای ما امکان پذیر نبود.
تیراندازی در خصوص  فدراسیون  سرپرست 
مسابقات  این  گفت:  آذربایجان  جهانی  جام 
برگزار  آذربایجان  کاباالی  در  خردادماه   ١5
برای  برنامه ریزی ها  به  توجه  با  می شود. 
و  جوانان  از  ترکیبی  نوجوانان،  المپیک 
اعزام می کنیم.  آذربایجان  به  را  بزرگساالن 
برای  تیرانداز  که  است  رشته ای  تیراندازی 
انتخابی  که  هدفش  مسابقه  به  رسیدن 
المپیک در ژاپن است، باید در مسابقات 
مختلف کسب تجربه کند. ما باید تیم 
عنوان دار  آن  در  همه  که  بزرگساالن 
هستند و سال ها تجربه دارند را هم حفظ 

کنیم و ضمن حفظ بزرگساالن با نگاه 
ویژه به جوانان، پشتوانه سازی کنیم.

الزلو  خصوص  در  مبینی  مهدی 
سوچک، سرمربی سابق تیم ملی تفنگ 
پرداخت  و  وی  با  همکاری  ادامه  و 
فدراسیون  رئیس  گفت:  بدهی هایش 
ادامه همکاری  باید در خصوص  جدید 
با وی تصمیم بگیرد. پایان سال گذشته 
اگر  و  داشتیم  الزلو  به  پرداختی  یک 
اعتبار برسد بخشی دیگر از بدهی های 
پرداخت  آینده  ماه  یک  در  نیز  را  وی 

می شود.

کشورمان  ساحلی  فوتبال  ملی  تیم 
به  از صعود  تاهیتی  مقابل  با شکست 

فینال مسابقات جام جهانی باز ماند.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که با 
شکست سوئیس به مرحله نیمه نهایی 
کرده  صعود  باهاما  جهانی ٢٠١7  جام 
به  شب  شنبه   ٢٣:٣٠ ساعت  از  بود، 
که  رفت  تاهیتی  قدرتمند  تیم  مصاف 
این دیدار با نتیجه یک - یک به پایان 
رسید، اما در ضربات پنالتی تاهیتی ٣ بر 

٢ برنده شد.
بازی  دوم  دقیقه   ١٢ در  ناظم  علی 
ایران را به ثمر برساند  موفق شد گل 
ساحلی  فوتبال  ملی  تیم  دروازه  و 
شد.  باز  سوم  دقیقه   ١٢ در  کشورمان 

این دیدار در سه دقیقه اضافی هم برنده 
نداشت تا در ضربات پنالتی تیم تاهیتی 
برنده شود و به فینال جام جهانی برسد. 
حسینی در ضربات پنالتی چهار ضربه 
پنالتی را مهار کرد اما ایران ناباورانه از 
صعود به فینال باز ماند.پیمان حسینی 
به واقع ستاره تیم ملی فوتبال ساحلی 
کشورمان است. دروازه بانی که ضربه 
به توپش حرف ندارد و گل های زیبایی 
می زند.او در بازی با تاهیتی هم پرفروغ 
ظاهر شد و بارها و بارها با واکنش های 
دروازه   شدن  باز  از  مانع  خود  دیدنی 
پنالتی  ضربات  در  حتی  و  شد  ایران 

هم سه ضربه را مهار کرد اما در نهایت 
تیم ملی شکست خورد تا رویای پیمان 
نقش بر آب شود. پیمان حسینی حق 
ایران  بازی  داور  سوت  از  بعد  داشت 
و حتی اشک  باشد  ناراحت  تاهینی   –
بریزد. این دوره از جام جهانی بهترین 
فرصت برای ایران برای حضور در دیدار 
پایانی بازی ها بود. هر چند حضور ایران 
در مرحله نیمه نهایی هم برای خودش 
بهترین اتفاق بود. فوتبال ساحلی ادامه 
خواهد داشت و پیمان حسینی باز هم 
می تواند رویای حضور در بازی پایانی 

جام جهانی را داشته باشد.

دریچه

آنجل بولیگان » ژست صلح طلبی« ! 

چو خاک بر سر راه امید منتظرم
                                                                      کزان دیار رساند صبا نسیم وفا

برای کس چو نگردد فلک بی تقدیر
                                                                          عنان خویش گذارم به اقتضای قضا

میان صومعه و دیر گر چه فرقی نیست
                                                                      چو من به خویش نباشم چه اختیار مرا

داستان کشمکش در مورد امید نورافکن بین تیم ملی فوتبال 
امیرحسین  نیست.  جدیدی  اتفاق  استقالل  و  ایران  جوانان 
و  جنوبی  کره  به  سفر  برای  را  پدیده  بازیکن  این  پیروانی 
دیدارهای رسمی نیاز دارد و استقالل هم بازیکنش را برای 

دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا نیاز دارد.
حق با کیست؟

این اولین پرسش است. به هرحال باشگاه به بازیکن پول 
می دهد و در تمام طول فصل هزینه می کند برای دیدارهای 
مهم و کدام دیدارها هست که مهم تر از لیگ قهرمانان آسیا 
برای باشگاه ها باشد که حکم ملی هم دارد. در آن سو پیروانی 
هم نورافکنی را که این روزها از همه هافبک های دفاعی ایران 
بهتر بازی می کند و تجربه بازی در استقالل را هم دارد نیاز 

دارد تا بتواند در آسیا آقایی کند. آنجا هم پرچم ایران مطرح 
است و اینجا هم ایضاً. این کالف سردرگم مدت هاست که 
بر فوتبال ایران مستولی است کما اینکه اردوهای تیم ملی 
هم تحت تأثیر اردوهای پرسپولیس قرار گرفت و لغو شد.البته 
در آن روزها کی روش بازیکنان را برای اردو می خواست و 
امروز پیروانی بازیکن استقالل را برای دیدار رسمی می خواهد. 
بااین وجود اما حل این معادله به گونه ای که یک طرف ضرر 
نکند وجود ندارد و به نظر می رسد بیشترین تقصیر در این مورد 
اخیر برنامه ریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا باشد که برنامه های 
باشگاهی اش با دیدارهای ملی یکی می شود و یک بازیکن را 

سر دو راهی قرار می دهد و تیم جوانان را رودرروی استقالل.
ضلع سوم

بعد  آن  و  دارد  هم  دیگر  بعد  یک  پرونده  این  بااین حال 
خود امید نورافکنی است که هم از لیگ هلند، هم از برخی 
تیم های داخلی و هم خود استقالل تهران پیشنهاد دارد. اگر 
امید نورافکن که قراردادش با استقالل عماًل تمام می شود 
تصمیم به حضور در لیگ هلند یا تصمیم به حضور در تیم 
تیم جوانان  با  بگیرد ممکن است  استقالل  دیگری منهای 
ایران با تصمیم شخصی به کره جنوبی برود اما اگر او بخواهد 
قراردادش را با استقالل تمدید کند در آن صورت پشت کردن 
به این تیم تبعات سنگینی برای خود این بازیکن خواهد داشت.

این نکته را فراموش نکنید که اگر امید نورافکن بخواهد 
کار  عماًل  برود  جنوبی  کره  به  ایران  جوانان  تیم  همراه 
غیرقانونی انجام نداده است و کسی نمی تواند او را بابت این 

حرکت مواخذه و یا حتی جریمه کند. به هرحال این معادله ضلع 
سومی به نام امید نورافکن هم دارد و دستور باشگاه یا دستور 
فدراسیون به تنهایی نمی تواند برای این بازیکن که قراردادش 
با استقالل تمام می شود حکم قطعی داشته باشد.باید دید خود 
نورافکن چه تصمیمی می گیرد؟ البته نکته دیگری را هم باید 
دید و آن این است که آیا پاسپورت نورافکن در باشگاه استقالل 

گرو گرفته شده یا نه؟

نورافکن بر سر دو راهی:

استقالل یا تیم ملی جوانان

تمدید  از  بعد  اصفهان  سپاهان  باشگاه  مدیره  هیات  رئیس 
قرارداد با زالتکو کرانچار )سرمربی کروات( گفت از او انتظار 
قهرمانی داریم.منوچهر نیکفر در مورد تمدید قرارداد با زالتکو 
کرانچار به مدت دو فصل دیگر و انتظارات باشگاه سپاهان از او، 
عنوان کرد: سپاهان همیشه برای قهرمانی هدف گذاری می کند 
انتظار را داریم. منوچهر  از آقای کرانچار همین  و امسال هم 
نیکفر درباره فهرست بازیکنان مدنظر کرانچار گفت:  قرار شده 
ترکیب اصلی تیم حفظ شود و در برخی پست ها نیاز به تقویت 
داریم. در جلسه امروز صحبتی در مورد فهرست بازیکنان نشد 
و تنها درباره تمدید قرارداد خود کرانچار بحث کردیم. سرمربی 
در روزهای آینده بازیکنان مدنظرش را به باشگاه اعالم خواهد 
کرد.رئیس هیات مدیره باشگاه سپاهان همچنین درباره ملحق 
شدن محرم نویدکیا و محمود کریمی به کادرفنی سپاهان بیان 
انتخاب می کند و قبل از  کرد: کرانچار دستیارانش را خودش 
همچنین  نیکفر  بود.  برده  نام  مربی  دو  این  از  قرارداد  تمدید 
درباره قرارداد شجاع خلیل زاده با پرسپولیس تهران و احتمال 
بازگشت چپارف به استقالل خاطرنشان کرد: شجاع خلیل زاده 
خودش تصمیم گرفت از سپاهان جدا شود. وقتی خود بازیکن 
باید  او را نگه داریم. در مورد چپارف هم  نخواهد، نمی توانیم 
بگویم آقای زالتکو کرانچار او را می خواهد و باید در این زمینه 

با این بازیکن مذاکره شود.

رئیس هیات مدیره باشگاه سپاهان خبر داد:

با کرانچار بستیم تا قهرمان شویم!
ساحلی بازان از صعود به فینال جام جهانی بازماندند

اشک  و حسرت سهم ستاره ها شد...


