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روزی روزگاری در یک آپارتمان در یک شهر چند خانواده با هم زندگی می کردند. مادر یکی از 
این خانواده ها به گل و گیاهان خیلی عالقه داشت و هر سال عید چند گل و دانه در باغچه حیات 
می کاشت. ولی هیچ وقت آنها رشد نمی کردند. چون بچه های آپارتمان با خاک باغچه بازی می کردند 
این گیاهان که خیلی  باعث می شد که  این کار  له می کردند.  را  آنها  نبود و  به گیاهان  و حواسشان 

کوچک بودند، از بین بروند.
زمستان در حال پایان بود و بهار نزدیک شده بود. وقت کاشتن دانه ها رسیده بود ولی مادر می ترسید 
دوباره دانه بکارد و بچه ها آنها را از بین ببرند. یک روز این مادر تصمیم گرفت کاری بکند. او به هر 

یک از بچه های ساختمان چند دانه داد و بین آنها مسابقه ای ترتیب داد.
مسابقه این بود که آنها باید دانه های خود را می کاشتند و تا پایان بهار از آن مواظبت می کردند. گیاه 

هر کسی بهتر و زیباتر از دیگران بود برنده می شد و جایزه ای را دریافت می کرد.
بچه ها با شوق و ذوق دانه ها را کاشتند و تا پایان بهار از آن ها مواظبت کردند. مسابقه برگزار شد و 
به نفرات اول تا سوم جوایزی داده شد. ولی مهم این بود که بعد از آن بچه ها دلشان نمی آمد گیاهان 

را خراب کنند، چون آنها را خودشان کاشته بودند. 

باید با گل ها مهربان باشیم
سعیده پیرایش

لیگ  رقابت های  طرفداری؛  گزارش  به 
به  گذشته  هفته  از  آلپاین  اسکی  بین المللی 
روز  و  شده  آغاز  دربندسر  پیست  میزبانی 

)شنبه( نیز هفته دوم آن برگزار شد.
احمدی  عاطفه  رقابت ها  این  اول  هفته  در 
قهرمانی  مقام  به  و  بود  لیگ  اسکی باز  بهترین 
نیز رسید، اما او در روز نخست هفته دوم در 
مسابقات به شکل عجیبی غیبت داشت. چند 
ساعت بعد علت غیبت این اسکی باز مشخص 
شد؛ وقتی احمدی در صفحه شخصی خود در 
شبکه های اجتماعی عکسی را از خود داخل 
آن  مقصد  که  هواپیمایی  کرد؛  منتشر  هواپیما 
پاریس بود. یک سفر بی سر و صدا و بدون 
اطالع مسئولین فدراسیون اسکی که البته خود 

در سفر هستند!
زن  بازان  اسکی  مهمترین  از  یکی  احمدی 
ایران است و از همین رو سفر ناگهانی و بدون 
اطالع وی همه رو شوکه کرده. او در مسابقات 
داشت  حضور    2021 و   2019 سال  جهانی 
در  بار   اولین  برای  ایتالیا  مسابقات جهانی  و 
تاریخ اسکی زنان، توانست به مانش دوم راه 

یابد هرچند که به خط پایان نرسید.
 2022 پکن  زمستانی  المپیک  در  احمدی 
حضور  ایران  کاروان  زن  نماینده  عنوان  به 
عنوان  به  افتتاحیه  مراسم  در  حتی  و  داشت 
پرچمدار انتخاب شد تا پیشاپیش کاروان ایران 
از  یکی  ناگهانی  سفر  رو  همین  از  برود.  رژه 
مهمترین چهره های اسکی ایران اتفاق عجیب 
است  مقصدی  فرانسه  است.  آوری  شوک  و 
که احمدی به آنجا سفر کرده، کشوری که تا 
جهانی  جام  مسابقات  میزبان  دیگر  هفته  چند 
آلپاین است و اتفاقا تیم اسکی آلپاین ایران نیز 
در این مسابقات شرکت خواهد کرد. اما سفر 
زودهنگام و بدون اطالع احمدی به این کشور 
خبر از یک مهاجرت دیگر در رشته اسکی می 
دهد. رشته ای که البته مدیران آن بیشتر شبیه 
در  آنکه  از  بیشتر  و  هستند  پروازی  مدیران 
ایران باشند در خارج از ایران به سر می برند!

که  اسکی  فدراسیون  رئیس  نظریان  عباس 
فدراسیون  کردن  فربه  به  اخیر  وقت  چند  در 
و اضافه کردن رشته های دیگر از هاکی روی 
تالش  فدراسیون  این  به  برفی  والیبال  تا  یخ 
او  است.  روسیه  در  اکنون  هم  کرده،  فراوانی 
پس از اضافه کردن رشته هاکی روی یخ به این 
ذیل  بازان  هاکی  سفر  نخستین  در  فدراسیون 
بازیهای کشورهای  فدراسیون اسکی که برای 

اسالمی صورت پذیرفت، فرصت را از دست 
سفر  تاتارستان  به  بازان  هاکی  همراه  و  نداد 
کرد تا رکورد سفر را همچنان در اختیار داشته 
سیر  به  زیادی  عالقه  ظاهرا  که  نظریان  باشد. 
بودن  تعطیل  نیمه  وجود  با  دارد  سیاحت  و 
سال  در  سال  از  نیمی  در  اسکی  فدراسیون 
چک  و  سوئیس  ایتالیا،  کشورهای  به  جاری 
سفر کرده و روسیه چهارمین سفر او در سال 
جاری محسوب می شود. جالب اینکه نظریان 
با وجود بازگشت تیم های هاکی روی یخ ایران 
تیم  دارد!   در روسیه حضور  هنوز  به کشور، 
ملی هاکی روی یخ کشورمان که برای حضور 
در بازی های زمستانی کشورهای اسالمی راهی 
بود،  تاتارستان شده  در جمهوری  کازان  شهر 
پس از کسب عنوان نایب قهرمانی صبح جمعه 
– 30 دی ماه در حالی به کشور بازگشت که 
خبری از نظریان رئیس فدراسیون اسکی نبود. 
ظاهرا یکی از ملی پوشان ایران در تاتارستان 
به کرونا مبتال شده و از همین رو در قرنطینه 
رئیس  نگرفته و  پرواز  به سر می برد و مجوز 
تنها  ملی پوش  این  اینکه  برای  نیز  فدراسیون 
روسیه  در  کماکان  که  داده  ترجیح  نماند، 

حضور داشته باشد!
افراد  از  برخی  که  رسد  می  نظر  به  اگرچه 
رابطه  احمدی  با  که  فدراسیون  در  حاضر 
و  بوده  مطلع  او  سفر  از  اند،  داشته  نزدیکی 
ایسن شائبه وجود دارد که در انجام مقدمات 
این سفر به او کمک نیز کرده اند. باید منتظر 
بود و دید که در نهایت احمدی چه تصمیمی 
باید  نیز  را  او  آیا  و  گرفت  خواهد  ادامه  در 
به لیست مهاجران پرتعداد ورزش ایران اضافه 

کنیم؟

پانزدهمین  زنان،  بسکتبال  برتر  لیگ  در  کردستان  حیات  تیروژ  برابر  برتری  با  بهمن  گروه  تیم 
پانزدهم  هفته  در  ورزش،  افرا  گزارش  به  ماند.  باقی  ناپذیر  شکست  و  زد  رقم  را  فصل  پیروزی 
لیگ برتر بسکتبال زنان، جدال نزدیک گروه بهمن و تیروژ حیات کردستان با پیروزی گروه بهمن 

به  لیگ  هفته  این  جدال  حساس ترین  بود.  همراه 
میزبانی گروه بهمن از ساعت 13 امروز آغاز شد. 
تیروژ حیات که با جذب 2 بازیکن خارجی خود را 
تقویت کرده است امید داشت اولین شکست فصل 
دالرام  که  امیدی  کند.  تحمیل  بهمن  گروه  به  را 

وکیلی آن را از بین برد.
پیروز شد   11 بر   22 بهمن  را گروه  اول  کوارتر 
مناسبی  امتیازی  اختالف  بازی  ابتدای  همان  در  تا 
را ایجاد کند. در کوارتر دوم تیروژ حیات کردستان 
1۴ بر 13 تیم برتر 10 دقیقه دوم بود تا نیمه اول 
کوارتر  یابد.  پایان  بهمن  گروه  سود  به   2۵ بر   3۵
داشتند؛  و جذاب  نزدیک  تیم جدالی  دو  نیز  سوم 
با  برتری رسید.  به  بهمن  19 گروه  بر   20 بار  این 

بازی مطابق  پایانی  نتیجه  اما  پایانی  بر 1۴ شاگردان سروه ضرغامیان در کوارتر   21 برتری  وجود 
1۵ دیدار گذشته گروه بهمن در این فصل، به سود آن ها بود. این دیدار جذاب با نتیجه ۶9 بر ۶۵ 
به سود گروه بهمن همراه بود تا همچنان بدون حتی یک شکست، هفته پانزدهم برای گروه بهمن 
پایان پذیرد. دالرام وکیلی، کاپیتان گروه بهمن بهترین بازیکن زمین بود؛ 23 امتیاز، ۷ ریباند، ۴ پاس 
منجر به گل، ۵ توپ ربایی، یک بالک شات و کارایی 32 آمار دالرام در این دیدار بود. وکیلی ۵0 
پرتاب   ۶ با  امتیازی   3 موفقیت در شوت  های  ۵۴ درصد  منطقه ای،  پرتاب های  در  موفقیت  درصد 
موفق و 100 درصد موفقیت در پرتاب های آزاد داشت! فائزه شهریاری 1۶ و گلشید امیدیان نیز 12 
امتیاز برای پیروزی پانزدهم یاران فریناز طائرپور در لیگ برتر بسکتبال زنان کسب کردند. تایلر دیر، 
بازیکن خارجی تیروژ حیات با 22 امتیاز بیشتر پوئن را برای کردستانی ها کسب کرد. کاپیتان پریسا 

کرمی 1۶ و آیدا گل محمدی 11 امتیاز کسب کردند اما مانع شکست تیروژ نشدند.

اسپانسر ویژه برای هانیه رستمیان
اسلحه  کمبود  و  مالی  حامی  نبود  از  ایران  المپیکی  دختر  گالیه های  از  بعد  فارس،  گزارش  به 

عالیشان سرپرست  عادل  تمرینات،  برای  فشنگ  و 
تحقق  پی  در  مازندران  جوانان  و  ورزش  اداره کل 
و  خیر  کردن  فراهم  با  قهرمانان،  از  حمایت  شعار 
قهرمان  رستمیان  هانیه  دغدغه های  ورزشی،  حامی 
رفع  را  کشور  المپیکی  سهمیه  اولین  و  تیراندازی 
کرد. طی جلسه ای که در اداره کل ورزش و جوانان 
استان مازندران با حضور عادل عالیشان سرپرست 
مدیر  مازندران،  استان  جوانان  و  ورزش  اداره کل 
یک شرکت تولیدی و خیر ورزشی استان و هانیه 
رستمیان قهرمان تیراندازی برگزار شد، تفاهم نامه 
حمایت از این قهرمان ارزنده مازندرانی منعقد شد 
در  شرکت  برای  رستمیان«  »هانیه  دغدغه های  تا 

مسابقات مختلف ورزشی مرتفع شود.
از  تقدیر  ضمن  جلسه  این  در  رستمیان  هانیه 

پیگیری های سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران، همچنین ضمن تقدیر از اکبرزاده 
مدیر یک شرکت تولیدی و خیر ورزشی استان گفت: حمایت شما از ورزش بانوان قابل ستایش 
است و امیدوارم با موفقیت در برنامه ها و مسابقات پیش روی باعث افتخار ورزش استان و کشور 
سهمیه  که  است  ایرانی  ورزشکار  نخستین  کشورمان  تیراندازی  ورزشکار  رستمیان  هانیه  باشم. 

المپیک را کسب کرده است و در المپیک قبل بعنوان پرچمدار ایران حضور داشت.

رئیس مارکوپولو در روسیه، دختر ملی پوش در فرانسه!

بیگانه با شکست

دعوت کشورهای اروپایی 
از سرمربی سابق تکواندو

تکواندوی  ملی  تیم  سابق  سرمربی  کمرانی  مهرو 
بانوان ایران با دعوت مسئوالن فدراسیون یونان در 
این  تکواندوی  شاخص  چهره های  مشترک  کمپ 
کشور و چند کشور دیگر حاضر شد. وی همچنین 
قرار است بار دیگر با توجه به عالقمندی مسئوالن 

فدراسیون تکواندوی این کشور راهی یونان شود.
مطلب،  این  اعالم  با  ایسنا،  با  گفتگو  در  کمرانی 
کمپ  این  در  موفق  حضور  از  »پس  کرد:  اظهار 
قرار  دیگر  اروپایی  کشور  چند  دعوت  با  تمرینی 
است راهی این کشورها شوم. مسئوالن تکواندوی 
کشورهای سوئد، لهستان و مالت نیز از من دعوت 
این کشورها  تمرینی  قرار است در کمپ  کردند و 
تیم  به مدت ۶ سال هدایت  کمرانی  حاضر شوم.« 
اما  داشت  عهده  بر  را  ایران  بانوان  تکواندوی  ملی 
فدراسیون  رییس  ساعی  هادی  آمدن  کار  روی  با 

تکواندو از سرمربیگری تیم ملی کنار گذاشته شد.

حضور ۱۷ بدمینتون باز 
با رنکینگ زیر ۱۰۰ جهان 

در جام فجر
1۷ بازیکن با رنکینگ زیر 100 جهان در مسابقات 
بین المللی بدمینتون جام فجر حضور خواهند داشت.
مسابقات  دوره  یکمین  و  سی  ایسنا،  گزارش  به 
بین المللی بدمینتون جام فجر از 11 تا 1۶ بهمن در 
تهران برگزار می شود. بدمینتون بازان به دنبال جمع 
کردن امتیاز برای رسیدن به سهمیه المپیک هستند و 
این مسابقات جزو رویدادهایی است که ورزشکاران 
می توانند برای کسب سهمیه امتیاز بگیرند. با انتشار 
لیست شرکت کنندگان در مسابقات مشخص شد که 
1۷ بازیکن با رنکینگ زیر 100 جهان در جام فجر 

که 1۵ هزار دالر جایزه دارد شرکت می کنند.
بازیکن  نام ۷۶  انفرادی  در جدول  زنان:  *بخش 
وجود دارد که تعداد بازیکنان ایرانی 2۸ نفر است. 
در  جهان   100 زیر  رنکینگ  با  خارجی  بازیکن   9
لیست  در  داشت.  خواهند  حضور  رویداد  این 
فدراسیون جهانی نام کشورهایی از هند، آذربایجان، 
اندونزی،  اردن،  مالزی،  اسلواکی،  پرتغال،  برزیل، 
قزاقستان، کانادا، چین تایپه، سریالنکا، ویتنام، مالت، 
لهستان، فیلیپین، عراق، دانمارک، نپال، چین، هلند، 
وجود  مالدیو  و  بلغارستان  ترکیه،  پرو،  مجارستان، 

دارد.

باخت عجیب پیکان
سوپرلیگ  هفدهم  هفته  ورزش  افرا  گزارش  به 
برگزاری چهار  با  ماه  فوتسال زنان جمعه، 30 دی 
دیدار به پایان رسید. پیکان نتوانست در روزی که 
امتیاز میزبانی را نیز اختیار داشت، مقابل ملی حفاری 
اهواز امتیازی کسب کند. تیم پرمهره پیکان با نتیجه 
تا شگفتی  اهواز شکست خورد  نماینده  از  بر ۴   3
بخورد. رقم  زنان  فوتسال  مسابقات  از  فصل  این 
دلیل  به  که  بازی  این  در  باخت  علی رغم  پیکان 
تقابل نیلوفر اردالن و فروزان سلیمانی، سرمربی تیم 
ملی، جذابیت بیشتری هم داشت، همچنان در صدر 

جدول سوپرلیگ فوتسال قرار دارد.
پرمهره  تیم های  بین  که  هفته  این  دیدار حساس 
برنده ای  شد،  برگزار  سوپرلیگ  جدول  باالی  و 
نداشت. این بازی که در خانه پاالیش نفت آبادان 
برگزار شد، با نتیجه 2 بر 2 پایان یافت تا کورس 
قهرمانی همچنان داغ باقی بماند و شاگردان پریسا 
صدر  به  صعود  فرصت  شریف،  فاطمه  و  امامی 
جدول را از دست دادند. رایزکو صفادشت توانست 
با برتری 9 بر 2 مقابل تیم بحران زده صنعت فجر 
شیراز، روند خوب خود در چند بازی اخیر را ادامه 
دهد. صنعت فجر نیز با این باخت در قعر جدول 
کاندیدای   -۸۶ تفاضل  با  همچنان  و  گرفت  قرار 
اصلی سقوط باقی ماند. تیم مس رفسنجان توانست 
با برتری ۷ بر 3 مقابل هیئت فوتبال نطنز، جایگاه 
کند.  حفظ  را  رده بندی  جدول  در  خود  چهارمی 
هفتم  رده  در  باخت  این  با  نیز  نطنز  فوتبال  هیئت 

لیگ هشت تیمی باقی ماند.

رده های  سرمربی  و  مدرس 
بانوان گفت: حامیان  پایه فوتبال 
مالی در فوتبال بانوان کم هستند 
حداقل  ندارد.  وجود  تبلیغات  و 
 300 بازی  یک  برای  هزینه 
واقع  در  و  است  تومان  میلیون 
و  برف  در  هستند  مجبور  بانوان 

بوران هم بازی کنند.
با  وگو  گفت  در  وقاری  لیال 
افتاده  اتفاق  ایرنا درباره حواشی 
باتری  زارع  دیدار  خصوص  در 
اظهار داشت:  سنندج و سپاهان، 
مالی  حامیان  بانوان  فوتبال  در 
سفر  یک  تا  ندارد  وجود  زیادی 
لغو یک سفر  برای  کنند.  لغو  را 
بحث  برای  زیادی  ابعاد  و  متراژ 
حین  در  بازی  اگر  دارد.  وجود 
دست  قوانین  باشد،  بارندگی 
می گذارد  باز  را  ناظر  و  نماینده 
تا آن بازی را لغو کند، اما وقتی 
مثل  فوتبال  چمن  روی  قبل  از 
کلی  تراکتور  و  استقالل  دیدار 
نتواند  بازیکن  و  بنشیند  برف 
دهد،  انجام  زمین  در  حرکتی 
بازی  سالمتی مهم تر است و آن 
فوتبال  در  متاسفانه  لغو می شود. 
نمی شود  مالی  حمایت  بانوان 
از  بسیاری  وجود  با  بانوان  و 
مسائل مجبور هستند تا آن بازی 

به  موارد هم  برخی  و  برگزار  را 
آنها تحمیل می شود. اگر از شب 
قبل یک بازی برف باریده باشد 
آن  نمی توانید  شود،  یخبندان  و 
واقع  در  کنید.  برگزار  را  بازی 
برگزاری  اجازه  زمین  مسئول 
برف  اگر  اما  نمی دهد،  را  بازی 
زیاد نباشد، بازی برگزار خواهد 
آناتومی  و  شد. شرایط جسمانی 

بانوان با مردان فرق می کند و در 
آنها  کردن  برخورد  برفی  شرایط 
با زمین هم درست نیست اما در 
حامی  چون  متاسفانه  مقطع  این 
نداریم  بانوان  بخش  در  مالی 
پروازها،  زیاد  هزینه  دلیل  به  و 
نمی توان حتی یک روز بازی را 

به تعویق انداخت.
رده های  سرمربی  و  مدرس 

کرد:  عنوان  زنان  فوتبال  پایه 
این  ما  ناظران  و  داوران  قطعا 
تجربه را دارند تا تشخیص دهند 
که آن بازی باید در شرایط برف 
خیر.  یا  شود  برگزار  بارندگی  و 
دوستانه  دیدار  برای  تیمی  اگر 
حتی  برود،  ایران  از  خارج  به 
بازی  باید  هم  ببارد  برف  اگر 
خط  و  ببارد  هم  برفی  اگر  کند. 
می توانند  نباشد،  مشخص  زمین 
هر  در  بکشند.  خط  برف،  روی 
بسیار  اگر شرایط جوی  صورت 
نامساعد بوده باشد، قطعا نماینده 
را  بازی  برگزاری  اجازه  ناظر  و 
نمی داد. برای بارش برف و باران 
و نشستن آن بر روی زمین چمن 
شده  عنوان  زیادی  قانون های 
است. در هر صورت در فوتبال 
بانوان حامی مالی کمی داریم و 
همان تعداد کم هزینه می کنند و 
دیده  نه  و  تبلیغ  نه  دیدارها  این 
می شود. حداقل هزینه برای یک 
است  تومان  میلیون   300 بازی 
هستند  مجبور  بانوان  واقع  در  و 
و  کنند  بازی  شرایطی  چنین  در 
همواره اذیت می شوند. امیدوارم 
که  برسیم  شرایطی  به  زودی  به 
با  بانوان در وضعیت حرفه ای و 

خیال راحت بازی کنند.

یخ  روی  هاکی  مسابقات  ایرنا،  گزارش  به 
کشورهای اسالمی از 2۴ تا 2۷ دی به میزبانی 
ملی  تیم های  شد.  برگزار  روسیه  تاتارستان 
قهرمان  نائب  مردان  و  بانوان  یخ  روی  هاکی 

این رقابت ها شدند.
کاوه صدقی در گفت وگو با ایرنا درباره این 
مسابقات، اظهار داشت: از سال قبل که در جام 

جهانی دویژن ۴ مردان حضور داشتیم، در هیچ 
رقابتی شرکت نکردیم اما ملی پوشان همچنان 
اسکی روی  پیست  به واسطه  بودند.  اردو  در 
یخ ایران مال توانستیم عضو فدراسیون جهانی 
هاکی  لیگ  برگزاری  دنبال  به  اکنون  شویم. 
روی یخ با ۵ تیم بانوان و ۴ تیم مردان هستیم.
وی افزود: تیم کاملی را به بازی های اسالمی 
ایرانمال اعزام کردیم و همه از اعضای  نام  با 

تیم  اصلی  بازیکنان  از  نفر   ۵ بودند.  ملی  تیم 
بازی ها  این  در  مردان  یخ  روی  هاکی  ملی 
به  را  بازیکن جوان   ۵ آنها  به جای  و  نبودند 
همراه داشتیم که عملکرد فوق العاده ای داشتند. 
و  بودند  کرده  تیم شرکت   ۵ بانوان  در بخش 
نتیحه ۴  )با  اول مسابقات  در دور  هاکی بازان 
بر یک( فقط به تاتارستان باختند و بعد از آن 

بحرین، عمان و عربستان سعودی را بردند تا 
به عنوان تیم دوم از گروه باال آمدند و دوباره 

با تاتارستان بازی کردند.
کرد:  اضافه  یخ  روی  هاکی  انجمن  رئیس 
بود  نزدیک  بسیار  تاتارستان  با  دختران  دیدار 
و آنها باعث شگفتی شدند. به نظرم تیم ملی 
بانوان این ظرفیت را دارد که چهار سال آینده 
بتواند سهمیه المپیک بگیرد. بانوان با بدشانسی 

و  است  ارزشمند  دومی  این  اما  شدند  دوم 
اولین حضور رسمی آنها بوده است.

وی عنوان کرد: این مسابقات به عنون اولین 
دوره مسابقات کشورهای اسالمی برگزار شد 
یخ  روی  هاکی  انجمن  را  آن  هزینه های  و 

ورزش کشورهای اسالمی پرداخت کرد.
وی خاطرنشان کرد: ۴۵ روز دیگر تیم ملی 
 3 دویژن  مسابقات  به  مردان  یخ  روی  هاکی 
و  می شوند  اعزام  بوسنی  میزبانی  به  جهانی 
 1۸ زیر  جهانی  مسابقات  به  نیز  دیگر  ماه  دو 
سال مغولستان که برای اولین بار اعزام داریم. 
اردیبهشت ماه نیز بانوان به قهرمانی آسیا تایلند 

اعزام می شوند.
روی  هاکی  ملی  های  تیم  سرمربی 
بازیکنان  و  خانواده ها  اکنون  گفت:  یخ 
این  می شوند.  متقبل  را  سنگینی  هزینه های 
جامعه  ضعیف  و  متوسط  قشر  از  بازیکنان 
تا  می کنند  کار  ساعت   12 عشق  با  و  هستند 
تجهیزات بخرند. اکنون که ملی پوشان خوب 
تمرین  جای  برای  مشکلی  ما  و  درخشیدند 
هزینه های  جهانی  فدراسیون  حتی  و  نداریم 
هزینه  حداقل  می کند،  پرداخت  را  مسابقات 
کشور  ورزش  مسئوالن  را  تجهیزات  و  بلیت 
کمیته  و  ورزش  وزارت  اگر  شوند.  متقبل 
بازیکنان  حق  در  نکنند،  کمکی  المپیک  ملی 
به وزارت ورزش  ما  اجحاف می شود. چشم 
و کمیته ملی المپیک است تا حمایت خود را 
از دختران و پسران در این رشته داشته باشند 
عرصه  در  بیشتر  موفقیت های  به  آینده  در  و 

برسند. بین المللی 

مالمحمد فضولی

غزل شماره3۷  
کوهکن شیرینه ئوز نقشین چکیب وئرمیش فریب
گؤرنه جاهلدیر یونار داشدان ئوزویچون بیر رقیب
قاشالرین یایی بیر اوخ لطف ائیله میش هر عاشیقه
بـن هـم آنـدان ائـیـلـه  رم بیـر اوخ تمنّایا نصیب!
تـوتـیای خـاک پـایـین فئـیضـینه یـول بولماسام
نور چشمـیم عئیب قیلما، کور اولور دئرلر غریب
مضطرب دیر چاره ی دردیمده وه! کیم بیلمه ییب
بیر دواسیز درده اوغراتمیش ئوزون مسکین طبیب
بـرق آهیـمدان او دم هر گوشه بولموش رخنه لر
گـل گؤر ای گـول کیم گرفتار قفس دیر عندلیب
ای بـنـا »صبـر ائت!« دئیـه ن حال دلیمدن بی خبر
عـشـق اوالن یـئـرده نـئـدر آرام یا نئیلر شکیب؟
ای فـضـولـی! اینـجـیمـه سنـدن تغافل قیلسا یار
رسم دیـر کیـم گـؤستـره احـبـابـا استـغنا حبیب!

مدرس فوتبال بانوان: شعر

مجبوریم در برف و بوران هم بازی کنیم

کوتاه

اعزام تیم های ملی هاکی روی یخ به سه رویداد بین المللی 

ایستگاه کودکی


