
اگر از من بپرسند که در دوران معاصر چه چیزی بیشترین 
ضربه را به ایران زده است خواهم گفت: نبود عقالنیت و وجود 
باورهای موهومی که بین ما و واقعیت فاصله انداخته اند. اجازه 
دهید بیشتر توضیح دهم. انسانی را تصور کنید که پایش دچار 
خونریزی است و وقتی به او می گویند پیگیر درمانت باش 
می گوید نخیر آقا، دردی که تو را نکشد قوی ترت خواهد کرد.

 ادعای این فرد حقیقتا جذاب است و احتماال گاهی اوقات 
درست هم باشد اما این باور مانع برقراری ارتباط با واقعیت در 
این فرد شده است و اجازه نمی دهد خونی که از پایش می رود 
احتمال مرگ را ببیند. جامعه ایرانی ماالمال از این اعتقادهاست. 
اعتقادهایی که بین ما و واقعیت فاصله انداخته اند. اعتقادهایی 
که نه می شود آنها را اثبات کرد و نه رد و گاه به شدت رنگ 

مذهب  به خود گرفته اند.
برای مثال در همین تحریم های هسته ای که می رفت کمر 

ایران را خم کند عده ای می گفتند این هزینه استقالل و عدالت 
خواهی ماست و حاضریم هر هزینه ای را برای این آرمان ها 
بدهیم. یا می گفتند اگر ما مقاومت کنیم یاری خدا خواهد رسید 
و همانطور که پیامبر از شعب ابوطالب خارج شد ما نیز نجات 
خواهیم یافت و قطعا« آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند«. 

اینها نیز جمله های قشنگی هستند اما آیا واقعیت هم دارند؟ 
جذابیت هیجانی این باورها مانع از دیدن این واقعیت می شود 
که تحریم فاصله طبقاتی را در ایران افزایش داد و عده ای را 
به ثروت های میلیاردی رساند. حتی مانع از دیدن این موضوع 
می شود که کشورهای همسایه ما مانند قطر نهایت استفاده را از 
این فرصت کردند و با استخراج گاز از حوزه های مشترک سود 
بزرگی نصیبشان شد که از همان سود برای ضربه زدن به ایران 

نهایت استفاده را کردند.
سوال مهم دیگر این است که آیا اصال می شود صحت این 

دست ادعاها را بررسی کرد؟ مثال اگر ما ۱۵۰ سال مانند یاران 
پیامبر فقط دانه خرما می خوردیم  و وقتی همه چیزمان را از 
دست داده بودیم پای میز مذاکره می رفتیم، صاحبان ادعای 
لزوم صبر می گفتند اگر ۱۵۰ سال و یک روز صبر کرده بودید 
فتح المبین خدا فرامی رسید و شما کم طاقتی نشان دادید. 
باورهایی از این دست را نه می شود اثبات کرد و نه رد، تنها 
می شود به پای آنها سوخت. نویسنده منکر امدادهای غیبی 
نیست اما حمایت از هر ادعایی با استفاده از امدادهای غیبی 
خطرناک است. دلیل اینکه که به روحانی رای می دهم این 
است که دولت او را بیشتر از سایر گزینه ها در مسیر دوری 
جستن از این باورهای موهوم و مخرب و همچنین  در مسیر 
عقالنیت می بینم. حسن روحانی در موضوع برجام نشان داد 
که آرامش و زندگی مردم برای او اهمیت بیشتری نسبت به 
باورهای به ظاهر جهادطلبانه و انقالبی گرایانه دارد که متاسفانه 

و  اند. در طرح سالمت  به خود گرفته  آخرالزمانی هم  رنگ 
افزایش حقوق افراد تحت پوشش بهزیستی نشان داد که در رفع 
فقر پیرو عقالنیت است و به جای توزیع یارانه های بی هدف 
که ثروت کشور را نابود خواهند کرد به دنبال توانمندسازی فقرا 
است. روحانی با بازگرداندن شرکت های نفتی خارجی نشان داد 
که اهل حساب و کتاب است و حاضر نیست تحت هیچ فشاری 
برداشت از حوزه های مشترک نفت و گاز را فدای کسب سود 
و ثروت اندوزی برخی شرکت های نفتی وابسته به نهادهای 
»استقالل«،  ایدئولوژیک  ادعاهای  پشت  در  که  کند  نظامی 
»نگاه به درون« و »ما می توانیم« پنهان شده اند. به روحانی 
رای می دهم چرا که در مسیر عقالنیت جدیت بیشتری دارد و 
جامعه را به زندگی می خواند نه مرگ. او مرگ را با باورهای بی 

پایه زندگی بهشتی نشان نمی دهد.
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مگر می شود خورشید پشت ابر پنهان شود 
ولی روشنایی اش را انکار کنیم؟ مگر می شود 
بذر  و  بتابد  امید  های  جوانه  بر  خورشید  نور 
ایران همانها  تاریخ  هویت ما سبز نشود؟ در 
که جز رای مردم برنگزیدند و جز حرف مردم 
سیاسی  شخصیتهای  ترین  محبوب  نزدند 
الگویی  کردارشان  و  گفتار  و  اجتماعی شدند 
برای همه ی پیروانشان شد. هرکس در این 
راه استوار ماند و هوای قدرت مخیله اش را 
دوباره  معنایی  را  انسانی  طریقت  نیاشفت 
بخشید و توانست در زمره ی بزرگان قرار گیرد 
و آنان که در سودای استیال جفا کردند و در 
شهوت قدرت از مردم روی برگرداندند، خداوند 
فره ایزدی را ازیشان برداشت تا هژمونی غالب 
بر روح یکپارچه ی مردم مقابله با ایشان گردد. 
قائم مقام و امیرکبیر و مصدق و بازرگان و 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری بیهوده 
محبوب القلوب نشده اند. وقتی که کوچکترین 
سیاهه ی مالی اقتصادی و سیاسی نداشته اند 
صحبتشان سند و حجت شد و از پس سالیان 

دراز پیروان ایشان آن ها را ارج نهاده اند. 
رییس دولت اصالحات نیز چنین جایگاه و 

پایگاهی را داراست.
هم  ما  اصالحات  دولت  پیام  از   تأسی  به 
در این انتخابات به آقای روحانی رای خواهیم 
را  ایشان  و  ماند  خواهیم  در صحنه  ولی  داد 
در انجام مطالبات مان  یاری خواهیم رساند. 
اصالح قانون اساسی، قانونمند کردن نهادها 
نظامیان  بازگشت  مختلف،  های  ودستگاه 
زندگی  در  ها  آن  دخالت  عدم  و  پادگان  به 
های  خواسته  مردم  اجتماعی  و  اقتصادی 
یاری  با  جز  ها  آن  انجام  که  است  کوچکی 
مردم از دست هیچ رئیس جمهوری بر نخواهد 

آمد.
لطفاهواداران روحانی- درقالب شبکه های 
بدین معنا  یابند  انسان-سازمان  ده صد هزار 
که هرنفر با ده نفر مرتبط وهر ده نفر هم یک 
حقوق  میدانی  اجرای  توان  می  باشد.  گروه 
زنجیره  این  وظایف  جزء  هم  را  شهروندی 
تعریف کرد که به طریق اولی پشت روحانی 

ودولتش را خواهیم گرفت.
بیست و نهم اردیبهشت ایران یکپارچه نام 

روحانی را تَکرار می کند.

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

26 اردیبهشت  ۱299
انزلی  بندر  به  جنگی  کشتی   ۱3 با  لشویک ها 

حمله کردند.
26 اردیبهشت ۱3۰2

سفارت آمریکا در تهران از دولت ایران خواست 
به  مربوط  مقررات  و  قوانین  از  نسخه  یک 
در  موجود  عتیقه  آثار  و  اشیا  درباره  تحقیقات،که 

ایران ، وجود دارد، برای آن سفارت ارسال شود.
26 اردیبهشت  ۱3۰7

هافمن ’  ‘فیلیپ  درخواست  با  ایران  دولت 
بودن  آزاد  برای  تهران  در  آمریکا  مختار  وزیر 
آنچه  انجام  در  کشور  آن  آموزشی  میسیونرهای 
که ‘اقدامات آموزشی و عام المنفعه ’ خوانده شده، 

موافقت کرد.
26 اردیبهشت  ۱33۰

رزمناو  نفت،  صنعت  شدن  ملی  اعالم  پی  در 
انگلیسی’ورن’ وارد خلیج فارس شد. ۱2 روز پیش 
آبهای  وارد  انگلیس  دیگر  جنگی  ناو  نیز  این  از 

منطقه شده بود.
26 اردیبهشت  ۱342

به  علناً  را  قم  علمای  پهلوی’  ‘محمدرضا 
دستگیری تهدید کرد. وی با احتمال کشتار وسیع 
چاره ای  که  است  کاری  کرد:این  تصریح  مردم 

نیست و خواهد شد.
26 اردیبهشت  ۱3۵۰

وارد  سعودی  عربستان  پادشاه  فیصل’  ملک 
تهران شد.

26 اردیبهشت  ۱3۵۵
کالنتری  مأموران  میان  درگیری  جریان  در 
 ۱۱ تهران،  میرداماد  خیابان   در  مسلح  عده ای  با 
انتظامی از جمله سرهنگ  فرد مسلح و 4 مأمور 
کشته  قلهک  کالنتری  رئیس  فرداد’  ‘غالمعلی 

شدند.
26 اردیبهشت  ۱3۵7

دولت آمریکا پیشنهاد فروش ۱۱ فروند جنگنده 
اف ۱4 به ارزش ۱7۰ میلیون دالر به ایران را به 

کنگره آن کشور فرستاد.

و  مترجم  نویسنده،  شاعر،  صالحی  عمران 
طنزپرداز ایرانی بود. عمران صالحی در یکم اسفند 
اردبیلی  پدری  از  تهران  امیریه  در   ۱32۵ سال 
سپس  و  سمنان  به  باکو  از  که  مهاجر  مادری  و 
او  گردید.خود  متولد  بودند،  کرده  مهاجرت  تهران 
ایران،  معاصر  ادبیات  شفاهی  »تاریخ  کتاب  در 
درباره   ۱8 صفحه  ثالث  نشر  صالحی«  عمران 
در   ۱32۵ سال  در  »من  می گوید:  تولدش  تاریخ 
تهران متولد شده ام. در محله ی امیریه مختاری. 
این  باید  ام می گوید  البته آن طور که شناسنا مه 
اتفاق غیرمنتظره و کمی هم عجیب در اول اسفند 
 ۱۰ گفت  می  بزرگم  خاله   اما  باشد.  افتاده  اتفاق 
بر  بیشتر  خود  او  البته  که  شده ام.«  متولد  تیرماه 
ابتدایی  داشت.صالحی تحصیالت  تاکید  اسفند   ۱
پایان  به  تبریز  و  تهران  قم،  در شهرهای  را  خود 
اطالعات  مجله  در  را  خود  شعر  نخستین  رساند. 
کودکان به سال ۱34۰ چاپ کرد. پدر خود را در 
همین سال از دست داد.عمران صالحی نوشتن را 
از مجله توفیق و به دنبال آشنایی با پرویز شاپور در 
سال ۱34۵ آغاز کرد. سپس به سراغ پژوهش در 
حوزه طنز رفت و در سال ۱349 کتاب طنزآوران 
منتشر  اسدی پور  بیژن  با همکاری  را  ایران  امروز 
او  بود.  معاصر  طنزهای  از  مجموعه ای  که  کرد 
در  او  شعر  نخستین  و  می سرود  هم  جدی  شعر 
احمد  سردبیری  به  خوشه  مجله  در  نیمایی  قالب 
شاملو در سال ۱347 منتشر شد. وی با گل آقا با 
نام های مستعار ابوقراضه، بالتکلیف، کمال تعجب، 
زرشک، تمشک، ابوطیاره، پیت حلبی، آب حوضی، 
زنبور، بچه جوادیه، مراد محبی، جواد مخفی، راقم 
داشت. همکاری  بخارا  نشریه  و  و...  سطور  این 

عمده شهرت صالحی در سال هایی بود که برای 
مجالت روشنفکری آدینه، دنیای سخن و کارنامه 
به طور مرتب مطالبی با عنوان ثابت حاال حکایت 
اساس  بر  وی  زمان  همان  از  و  می نوشت  ماست 
بعدها  و  گرفت  لقب  حکایتی  آقای  نوشته ها  این 
چاپ  و  رسید  چاپ  به  مروارید  انتشارات  توسط 
او  از  کتاب در سال ۱393 به نوبت چهارم رسید. 
آثاری به زبان ترکی آذربایجانی نیز در دست است. 

از قشنگ ترین شعرهای عمران صالحی:
کمک کنین هلش بدیم، چرخ ستاره پنجره 

رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره 
گلدون سرد و خالی رو، بذار کنار پنجره 

بلکه با دیدنش یه شب، وا بشه چن تا حنجره 
به ما که خسته ایم بگه، خونه باهار کدوم وره؟

تو شهرمون آخ بمیرم، چشم ستاره کور شده 
برگ درخت باغمون، زباله سپور شده 

مسافر امیدمون، رفته از اینجا دور شده 
کاش تو فضای چشممون، پیدا بشه یا شاپره 

به ما که خسته ایم بگه، خونه باهار کدوم وره ؟
کنار تنگ ماهیا، گربه رو نازش می کنن

سنگ سیاه حقه رو، مهر نمازش می کنن 
آخر خط که می رسیم، خطو درازش می کنن 
آهای فلک که گردنت، از همه مون بلن تره 

به ما که خسته ایم بگو، خونه باهار کدوم وره 

در آستان دوست 

آرش وکیلی

رأی به روحانی رأی به عقالنیت                        عمران طنز ایران        َتکرار یک عهد 
جاویدان...

بازخوانی وقایع امروز

اللیگای حساس، بارسلونای منتظر

چالش جدید دایی با پرسپولیس و برانکو

رم، قهرمانی یوونتوس را به تاخیر انداخت

در آستانه هفته پایانی اللیگا، تیم ها به دنبال کسب سهمیه 
اروپایی و فرار از منطقه خطر سقوط هستند، مادرید و بارسلونا 
اما همچنان امیدوار به قهرمانی. اللیگا حساس تر از همیشه 
می نماید و بارسلونا منتظر لغزش رئال مادرید با ثبات مانده 

است.

با  انتقاالت  و  نقل  بازار  در  هنوز  استقالل  که  شرایطی  در 
پوش  آبی  از  نیوز  نرسیده سایت ۱۱  توافق  به  بازیکنی  هیچ 
شدن قطعی سه بازیکن خبر داده است. به نوشته این سایت 
امیدجهانبخش، مرتضی تبریزی و دانیال ماهینی سه بازیکنی 

هستند که در فصل جدید لباس استقالل را می پوشند.

اولین  از  ترابی  مهدی  برای جذب  ها  پرسپولیسی  پیشنهاد 
چالش های پیش روی علی دایی است از طرفی ترابی بازی 
پیشنهاد  این  دیگر  سوی  از  و  دارد  دوست  را  دایی  تیم  در 

پرسپولیس را رد کردن واقعا هنر می خواهد.

رم با برتری در حساس ترین بازی هفته سی و ششم سری  
قهرمانی یوونتوس را به 2 هفته پایانی موکول کرد. تیم رم با 
برتری 3 بریک خانگی مقابل یوونتوس در آخرین و حساس 
ترین بازی هفته سی و ششم سری ایتالیا، رقیب قدرتمندش 

را از قهرمانی زودهنگام بازداشت.

موناکو قهرمانی خود در لیگ فرانسه را تا حدود زیادی قطعی 
کرد. تیم موناکو با پیروزی در هفته سی و هفتم لیگ دسته 
خود  قهرمانی  غیررسمی  شکل  به  )لوشامپیونه(  فرانسه  اول 

را قطعی کرد. 

رضا قوچان نژاد با آرای هواداران به عنوان بهترین بازیکن 
سال تیم هیرنوین هلند شناخته شد.

ابراهیمی عمال  امید  ادامه مصدومیت  با  که  حالی  در 
استقالل بدون هافبک دفاعی مانده است، منصوریان دو 
بازیکن جانشین این دو را برای مهار عمر عبدالرحمان 

پیدا کرده است.

رضی الدین آرتیمانی

 مشکالت نکونام برای نشستن روی نیمکت تراکتور

عنوان  به  نکونام  جواد  که  صورتی  در 
او  شود،  معرفی  تراکتورسازی  تیم  سرمربی 

مشکلی برای نشستن روی نیمکت نخواهد 
داشت.مسئوالن باشگاه تراکتورسازی بعد از 
جدایی امیر قلعه نویی با 3 گزینه مذاکرات 
خود را برای جایگزینی این مربی آغاز کردند. 
جواد نکونام، عبداهلل ویسی و حسین فرکی 3 
گزینه نهایی تراکتورسازان برای قبول سکان 
هدایت تیم هستند که در این بین شانس جواد 

نکونام بیشتر از دو مربی دیگر است.
نکونام که تاکنون سابقه سرمربیگری در 

کارنامه اش دیده نمی شود، در کالس های 
 B درجه  مدرک  و  کرده  مربیگری شرکت 
از این رو برای  خود را دریافت کرده است. 
اینکه بتواند به عنوان سرمربی روی نیمکت 
 A باید مدرک درجه بنشیند،  تراکتورسازی 

آسیا داشته باشد.
آموزش  کمیته  رییس  احسانی،  محمد 
هنوز  نکونام  کرده  اعالم  فوتبال  فدراسیون 
مدرک درجه A خود را به فدراسیون تحویل 

نداده و در صورتی که این کار را انجام ندهد 
نمی تواند روی نیمکت بنشیند.در این راستا 
نکونام کالس های مربیگری درجه یک آسیا 
را سپری کرده و با طی کردن کارهای اداری 
مدرک مربیگری درجه A را تا قبل شروع 
لیگ برتر دریافت خواهد کرد. بر این اساس 
سرمربی  عنوان  به  نکونام  که  صورتی  در 
برای  مشکلی  شود،  منصوب  تراکتورسازی 

نشستن روی نیمکت نخواهد داشت.

جانشینان نورافکن و ابراهیمی 

3 بازیکن استقاللی

قوچان نژاد بهترین بازیکن

موناکو قهرمان شد

فدراسیون فوتبال هند خواستار حضور بازیکن تیم پارس جنوبی جم 
در تیم ملی این کشور شد

امید  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
پارس  فوتبال  تیم  بازیکن  سینگ 
لیگ  در  گذشته  فصل  در  جم  جنوبی 
یک 4 گل برای این تیم زد و 8 پاس 
است  هند  اهل کشور  او  پدر  داد.  گل 
بهبهان  اهل شهر  و  ایرانی  مادرش  و 

است. 

از فدراسیون  فدراسیون فوتبال هند 
که  بود  کرده  درخواست  ایران  فوتبال 
سینگ را برای بازی در تیم ملی هند 
و مسئوالن  بدهند  قرار  آنها  اختیار  در 
این  نیز  ایران  فوتبال  فدراسیون 
پیشنهاد را به امید سینگ ارایه کردند 
پاسخ  درخواست  این  به  سینگ  اما 

منفی داده است.
امید سینگ در گفت و گو با خبرنگار 
این  تایید  با  ورزشی خبرگزاری فارس 
تیم  برای  دارم  دوست  گفت:  خبر 
دو  من  کنم.  بازی  ایران  فوتبال  ملی 
گذرنامه دارم اما ترجیح می دهم به تیم 

ملی فوتبال ایران دعوت شوم.

دریچه

کشتی  قهرمان  نایب  گیوه چی،  ناصر 
المپیک به دیار باقی شتافت.

ناصر گیوه چی دارنده مدال نقره رقابت های 
هلسینکی   ۱9۵6 المپیک  آزاد  کشتی 
برنز  مدال  و  کیلوگرم   62 وزن  در  فنالند 
دلیل  به  توکیو   ۱9۵8 آسیایی  بازی های 
را  فانی  دار  سالگی   86 سن  در  بیماری 

وداع گفت.

عناوین و افتخارات ناصر گیوه چی:
بازی های المپیک

۱9۵2 هلسینکی، فنالند نشان نقره)دسته 
سوم(

ششم)دسته  رتبه  استرالیا  ملبورن،   ۱9۵6
سوم(

مسابقات جهانی
۱9۵4 توکیو، ژاپن رتبه پنجم )دسته سوم(

 بازی های آسیایی
۱9۵8 توکیو، ژاپن نشان برنز)دسته سوم(

فستیوال جهانی ورشو
نقره)دسته  نشان  لهستان  ورشو،   ۱9۵۵

سوم(
قهرمانی ایران

۱33۰ اراک نشان طال)دسته سوم(
۱337 تهران نشان طال)دسته سوم(

زمان مراسم تشییع پیکر و ترحیم شادروان 
گیوه چی متعاقبا اعالم می شود.

نایب قهرمان کشتی المپیک درگذشت

یکی از پیشکسوتان پرسپولیس در رابطه با جذب بازیکن خارجی برای تیم پرسپولیس 
در فصل جدید رقابت های لیگ برتر، گفت: باشگاه پرسپولیس اول باید مشکالت مالی 

خود را حل کند تا تصمیم بگیرد که آیا بازیکن خارجی جذب کند.
لتونی  جهانی  مسابقات  به  کارگران  ورزشی  کاروان  بدرقه  آیین  در  درخشان  حمید   
درباره حضورش در این مراسم، گفت: هیچ تفاوتی بین ورزش کارگری و فوتبال نیست 
و در هر مقطعی باید به جامعه کارگری احترام گذاشت. من امروز با حضور خود در این 
با موفقیت  بتوانند  انتقال دهم که  پیام را به ورزشکاران کارگر  این  مراسم می خواستم 
بهتر و بیشتری در مسابقات جهانی لتونی حضور پیدا کنند و عناوین بهتری نسبت به 

گذشته کسب کنند.

وی همچنین در رابطه با موفقیت تیم پرسپولیس در رقابت های لیگ برتر و قهرمانی 
این تیم،  افزود: به نظر من ما در حال حاضر شاهد رشد باشگاه پرسپولیس هستیم و نتایج 
خوبی را تا به امروز از این تیم شاهد بودیم. این تیم رقابت های سختی را تا به امروز طی 

کرده و توقع هواداران خود را با موفقیت در رقابت های لیگ برتر چند برابر کرده است.
پیشکسوت پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که چقدر با حضور بازیکن خارجی در 
این تیم برای فصل آینده موافقید؟ خاطرنشان کرد: باشگاه پرسپولیس در حال حاضر 
بدهی و مشکالت زیادی دارد و اول باید بتواند مشکالت و بدهی های خود را برطرف 
کند و سپس با دید بهتر به دنبال جذب بازیکنان خارجی با کیفیت و خوبی باشد. من 

امیدوارم که اول مشکالت را حل کند و سپس به فکر جذب بازیکن خارجی باشد.
درخشان در پایان در خصوص پول های بلوکه شده پرسپولیس در فیفا و اینکه هنوز این 
پول ها از فیفا پس گرفته نشده و چطور باید پول های بلوکه شده را آزاد کنیم، خاطرنشان 
کرد: ما در یک مقطعی نیز گرفتار این مساله بودیم و آن زمانی بود که تیم پرسپولیس به 
باشگاه قطری بدهکار بود اما از طریق رییس جمهور وقت آن زمان این مساله مرتفع شد. 
امیدوارم که یکی از ارگان های مهم کشوری بتواند پا پیش بگذارد و با حل کردن این 
مشکل پول های بلوکه شده در فیفا در اختیار باشگاه پرسپولیس و استقالل قرار بگیرد. 
باید این پول ها بازگردانده شود تا دو باشگاه بتوانند از مشکالت مالی که گریبان گیر آن 

هستند خود را رها کنند.

تیم هندبال بخارست با سه ستاره ایرانی خود فاتح جام خذفی رومانی شد.
تیم دیناموبخارست رومانی که برادران استکی و سید علیرضا موسوی را در اختیار دارد 
و در شبی که موسوی را به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر در ترکیب خود نداشت در بازی 
این  توانستند  و  رفتند  تیم دوبروگا سود  به مصاف  فینال جام حذفی رومانی)کوپا رومانیا( 

تیم را با حساب 23 بر 2۱ شکست دهند و از عنوان قهرمانی فصل پیش خود دفاع کند.
دیناموبخارست  برای  گل   4 استکی  کرم  اهلل  و  گل   7 استکی  سجاد  دیدار  این  در   
 رومانی به ثمر رساندند و یکی از اصلی ترین ارکان پیروزی دیناموبخارست در این دیدار 

بودند.

کنایه سرخ درخشان به مدیران 

اولین جدا شده قطعی استقالل 
مشخص شد

 یاران عابدزاده در یک قدمی 
لیگ اروپا

سرمربی سابق پرسپولیس مربی تیم 
ملی مالزی شد

هافبک استقالل بعد از یک نیم فصل نیمکت نشینی 
این تیم را ترک خواهد کرد.

میعاد یزدانی یکی از بازیکنانی است که فصل گذشته 
جالب  نکته  و  آمد  استقالل  به  دویی  لیگ  سپیدرود  از 
این است که وقتی مسووالن باشگاه متوجه شدند سن 
او باالی 23 سال است قصد داشتند او را از لیست کنار 
البته یزدانی در طول یک  اتفاق نیفتاد.  بگذارند که این 
فرصت  نیمه  یک  کمتراز  استقالل  در  حضورش  فصل 
بازی کردن پیدا کرد تاحاال جدایی اش از جمع آبی ها 

قطعی به نظر برسد.
این بازیکن با شروع فصل نقل و انتقاالت از استقالل 
بر  برتری شده  تازه لیگ  به سپیدرود  جدا خواهد شد و 
خواهد گشت تا بتواند در این تیم فرصت بیشتری برای 

بازی کردن پیدا کند.
لیست  در  خالی  جای  یک  یزدانی  میعاد  جدایی  با 
استقالل باز می شود و این تیم در فصل نقل و انتقاالت 
شرایط جذب یک بازیکن جدید را پیدا می کند هرچند 
که استقالل برای جذب نفرات جدید باید باید بازیکنان 

بیشتری از لیست خود خارج کند.

ماریتیمو در شب نیمکت نشینی دروازه بان ایرانی خود برابر 
استوریل به تساوی رضایت داد. در ادامه مسابقات هفته سی 
میزبان   ۱9:3۰ از ساعت  ماریتمیو  پرتغال  برتر  لیگ  و سوم 

استوریل بود.
عابدزاده مثل مسابقات نیم فصل دوم روی نیمکت ماریتیمو 
قرار داشت که این تیم هم برابر استوریل به دومین تساوی 
متوالی دست یافت و در این دیدار به نتیجه یک بر یک رسید.

به  نسبت  بیشتر  امتیاز  سه  با  امتیاز   49 با  عابدزاده  یاران 
ریو آِو در رده ششم لیگ پرتغال هستند و تفاضل گل بهتری 
این فصل  تنها یک مسابقه در  اینکه  به  باتوجه  هم دارند و 
مانده به نظر می رسد سهمیه لیگ اروپا برای این تیم قطعی 

شده است.

سرمربی پیشین پرسپولیس هدایت تیم ملی فوتبال مالزی 
را بر عهده گرفت. 

به  را  وینگادا  نلو  )دوشنبه(  دیروز  مالزی  فوتبال  اتحادیه 
این  کرد.  معرفی  این کشور  ملی  تیم  عنوان سرمربی جدید 
اتحادیه جزییاتی از قرارداد این مربی پرتغالی را منتشر نکرده 

است. 
مرحله  رقابت های  در  را  تیم  این  باید  ساله   64 وینگادای 
بازی  اولین  کند.  آسیا 2۰۱9 هدایت  ملت های  انتخابی جام 
رسمی که سرمربی پیشین پرسپولیس روی نیمکت تیم ملی 
مالزی خواهد نشست ۱3 ژوئن )23 خرداد( برابر لبنان است. 
فوتبال  اتحادیه  رئیس  ابراهیم،  سلطان  اسماعیل  تانکو 
معلم  که  می خواستیم  مربی ای  ما  گفت:  باره  این  در  مالزی 

هم باشد. 
وینگادا که جانشین اونگ کیم سویی شده است، 2۵ ِمی 
)4 خرداد( وارد مالزی خواهد شد تا کارش را به طور رسمی 

با این تیم آغاز کند.

پرچم ایران در بخارست افراشته شد

سرمربی  دانیلیانتس  ایوان 
مهاجم  آنکه  از  پس  روستوف 
ایرانی این تیم برابر روبین کازان 
این  دلیل  کرد  دبل  سابقش  تیم 
امر را عنوان کرد. از هفته بیست 
برتر  لیگ  رقابت های  هشتم  و 

روستوف  گذشته  شب  روسیه، 
با  و  بود  کازان  روبین  میزبان 
رسید.  پیروزی  به   2 بر   4 نتیجه 
در این دیدار سردار آزمون، مهاجم 
ایرانی دوبار دروازه روبین کازان را 
در دقایق 7 و ۵۱ گشود تا در این 

دانیلیانتس،  ایوان  بدرخشد.  دیدار 
از  پس  روسیه  روستوف  سرمربی 
تیم  مقابل  آزمون  درخشش  این 
مهاجم  آیا  اینکه  درباره  سابقش 
ایرانی انگیزه زیادی مقابل روبین 
داشت، گفت: به نظرم تنها آزمون 

مضاعف  انگیزه  دیدار  این  در 
که  بازیکنان  همه  بلکه  نداشت 
داشتند  را  روبین  در  بازی  سابقه 
گاسکان  و  ناواس  نوبوآ،  جمله  از 
انرژی  و  داشتند  باالیی  انگیزه 

مضاعفی به آنها می داد.

سلطنت  فصل  آخرین  برتر،  لیگ  دوره  اولین 
سرخابی های پایتخت بود. پرسپولیس و استقالل، 
در هیچ فصل دیگری هم زمان در باالی جدول 
قهرمان  استقالل  که  پنجم  لیگ  نگرفتند.  قرار 

لیگ  بود.  جدول  نهم  رده  در  پرسپولیس  شد، 
استقاللی ها  گرفت،  جام  پرسپولیس  که  هفتم 
فصل  در  و  دوازدهم  لیگ  شدند.  سیزدهم 
قهرمانی استقالل، پرسپولیس تیم هفتم جدول 

پایتخت  سرخابی  تیم  دو  هم  پیش  فصل  بود. 
اما  بودند  صدرجدول  در  پایانی  هفته های  تا 
جا  را  آن ها  هردوی  ویسی  خوزستان  استقالل 

گذاشت و به جام رسید.

گلزنی سردار ایرانی در سرزمین یخی

با دریافت مدرک درجه A  مربیگری

بازگشت دوقطبی 
سرخابی

عشق است که بی زلزله وغلغله نیست
                           گر ره نبری بجان جای گله نیست

این راه نرفت هر که سر در ننهاد
                  گویا که در این قافله سر قافله نیست


