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مرداننهبهشتورنگوبومیخواهند
یامویخوشوروینکومیخواهند

یاریدارندمثلومانندشنیست
دردنییوآخرتهماومیخواهند

زوم این:جزوحرکاتاپتیکیدوربیناستکهلنز
دوربینبهموضوعنزدیکمیشود.

زوم اوت:دراینحالتلنــزدوربینبهآرامیاز
موضوعیابازیگردورمیشود.

کسبعنوانپرافتخارترینسرمربیتاریخ21ساله
لیگبرترتنهابخشــیازرکوردهاییاستکهامیر
قلعهنوییدرفوتبالایرانبهنامخودشزدهاست.
امیرقلعهنوییازهمانسالهایابتداییآغازلیگ
حرفــهایونامنهــادنلیگبرتربــرفوتبالایران
برایحرکتبهســمتفوتبالحرفهایتر،کارخود
رابهعنــوانمربیآغازکردوپــسازتجربهایکه
درکشاورزوبرقبهدســتآورد،بهعنواندستیار
درکنــارناصــرحجازیدرکســوتجدیــدوارد
استقاللشــد.اینمربیسپسبهاســتقاللاهواز
رفــتوعملکردقابلتوجهیدراینتیمداشــتتا
مدیرانباشــگاهاستقاللبهسراغاوبروندوهدایت
آبیپوشــانرابهاوبســپرند.پــسازموفقیتدر
اســتقاللپیشنهادهدایتتیمملیفوتبالایراناز
راهرســیدوامیرقلعهنوییدرجامملتهای2007
هدایــتتیمملیرابرعهدهگرفت؛مســابقاتیکه
البتهباحذفدرضربــاتپنالتیمقابلکرهجنوبی
دریکچهارمنهاییبدوناینکهشکستیدرکارنامه
اوبهعنوانســرمربیملیپوشانفوتبالایرانثبت
شــود،پایانتلخیبرایاوبههمراهداشتتاپس
ازیــکتجربهموفقدیگردرمسکرمان،باردیگر
بهاستقاللبازگرددوروندموفقیتهایشراباتیم
محبوبشادامهبدهد.ســپاهاندیگرتیمیبودکه
امیرقلعهنوییدرآنحضورداشــتهودومرتبهپیاپی
درلیگهاینهمودهمتوانســتهقهرمانیدرلیگ
برتــررابااینتیمتجربهکنــد.قلعهنوییدرلیگ
هشــتمهمموفقبهقهرمانیبااستقاللشدهبود
تااولینمربیایباشــدکــهدرقهرمانیلیگبرتر
هتتریــکمیکند.بعدهابرانکوباپرســپولیسو
کســبســهقهرمانیپیاپیدرلیگهایشانزدهم،
هفدهــموهجدهماینرکــوردراهمراهیکتیم
تکرارکرد.جداییازســپاهانباردیگرباحضوردر
استقاللوقهرمانیدرلیگدوازدهمبرایقلعهنویی
همراهشد،ولیاوسرانجامازاینتیمجداشدوطی
سالهایاخیراگرچههموارهصحبتازبازگشتاو
بهاردویآبیپوشــانوجودداشتهاماهیچوقتاین

خبرشکلواقعیتبهخودنگرفتهاست.
بااینحالامیرقلعهنوییطیهمینمدتنیزیکیاز
مربیانپرافتخارفوتبالایرانبودوتوانستهباتراکتور،
ذوبآهنوسپاهانبهعنواننایبقهرمانیلیگبرتر
دســتپیداکند.اوطیدوفصــلاخیردرگلگهر
حضــورداردوتیمیکهدرلیــگنوزدهمدراولین
فصلحضورشدرلیگبرترتاســقوطپیشرفترا
بهرتبهپنجمیوچهارمیرساندوتوانستههمچنان
خودشرادر58ســالگیبا5عنــوانقهرمانیلیگ
برترهمراهبااستقاللوسپاهان،دوعنوانقهرمانی

جامحذفــیوچندینوچندنایبقهرمانیبهعنوان
پرافتخارترینمربیتاریخلیــگبرترحفظکند.اما
یکیازنکاتقابلتوجهکهاینروزهادررســانههای
مختلفبهآنپرداختهشده،امتیازاتجمعآوریشده
اینمربیدرتیمهایاســتقالل،سپاهان،تراکتورو
گلگهراســت؛جاییکهاوتوانســتهعلیرغمتاریخ
بلندیکهبهویژهســهباشــگاهقدیمیوریشــهدار
فوتبالایراندارند،بیشترینامتیازرابرایآنهادر
تاریخ21سالهلیگبرترثبتکند.امیرقلعهنوییدر
اســتقاللباثبتاختالفقابلتوجهنسبتبهپرویز
مظلومیوفرهادمجیدی402امتیازکسبکردهتا
حاالحاالهااینرکورداودرباشــگاهبزرگاستقالل
پابرجاباقیبماند.امیرقلعهنوییدرســپاهانطیدو
مقطعحضورداشتهاست.اودرلیگهاینهمودهم
موفــقبهقهرمانــیبااینتیمشــدودرلیگهای
هجدهمونوزدهمهمبــهیکمقامنایبقهرمانیو
یکپنجمیدســتیافت.قلعهنوییدرتراکتورنیزدو
دورهحضورداشــتهکهدرمجموعسهفصلهدایت
قرمزپوشــانتبریزبرعهدهاوبودهاست.اوطیاین
مدتکهبرایاووتیتیهابادوعنواننایبقهرمانی
درلیگبرتروجامحذفیهمراهبود،موفقبهکسب
155امتیازشدهاست.قلعهنوییدرشرایطیهدایت
گلگهــررابرعهدهگرفتکهپسازفشــارباالدر
گلگهربرایاولینمرتبــهدوهفتهماندهبهپایان
فصلتصمیمبهاستعفاازسپاهانگرفت.اوطیلیگ
بیستمکهباعنوانپنجمیوکسب45امتیازهمراه
شــدوهمینطورلیگبیستویکمکهبا51امتیاز
برایگلگهــرورتبهچهارمیتمامشــد،موفقبه
کسب96امتیازبرایآبیپوشانسیرجانیبهصورت
رسمیشدهاست.البتهاگر7امتیازکسرشدهازاین
تیــمرالحاظکنیم،قلعهنویــیدرگلگهرموفقبه
کســب103امتیازطیدوفصلشدهاستکهبرای
تیمیدرســیرجانکهچهارمینفصلحضورشدر
لیگبرتررادرلیگبیستودومتجربهخواهدکرد

آمارقابلتوجهیبهشمارمیرود.

100سالپسازکشفمقبرهتوتعنخآمونکهازبزرگتریناکتشافات
باستانشناسیمحسوبمیشود،شواهدجدیدثابتمیکند»هاواردکارتـر«
کاشــفاینمقبرهبهگنجینههایآندستبردزدهاست.»هاواردکارتر«
باستانشناسبریتانیاییکهمقبرهتوتعنخآمونرادرسال1922کشف
کرد،مدتهاازسویمصریهامظنونبهسرقتازگنجینههایآن،پیش
ازبازکردنرسمیبودوگرچهاینشایعاتنسلبهنسلدرحالچرخش
بودامااثباتآنکارسادهاینبود.اکنوندرنامهایمربوطبهسال1934
کهقبالًمنتشرنشدهبود،ازجانبیکمحققبرجستهبریتانیاییکهدرتیم
حفاریایناکتشافبزرگتاریخیحضورداشته،اتهامیمطرحشدهکهبر
اساسآن،کارتربهاموالیکهبدونشکازمقبرهدزدیدهشدهبود،دسترسی
داشتهاست.»سرآلنگاردینر«فیلسوفبرجستهدرایننامهنوشته»هاوارد
کارتر«اورابرایترجمههیروگلیفهاییافتشدهدرمقبره3300ساله
توتعنخآموناستخدامکردهبودوبعداًبهاویکطلسمدادهکهبهعنوان
هدیهبهُمردگاندرمصرباســتاناستفادهمیشدوبهاواطمیناندادکه
اینشیءازداخلمقبرهنیامدهاست.»گاردینر«اینطلسمرابه»رکس
انگلباخ«مدیربریتانیاییوقتموزهمصردرقاهرهنشــاندادهودرنهایت
مشخصشدهکهاینشیءواقعاًازداخلمقبرهآمدهوبادیگرنمونههای
کشفشدهدیگرهمخوانیداردکههمهازیکقالبساختهشدهبودند.در
ادامه»گاردینر«باارسالنامهایبه»کارتر«نوشتهاست:»طلسمیکهبه
مننشاندادی،بدونشکازمقبرهتوتعنخآموندزدیدهشدهومنعمیقاً
متأسفمکهدرچنینموقعیتیناخوشایندیقرارگرفتماماطبیعتاًبهمدیر
موزهمصر)انگلباخ(نگفتمکهاینطلسمراازشماگرفتهام.«ایننامههاکه
اکنوندریکمجموعهخصوصینگهداریمیشود،بهزودیدرکتابیاز
انتشاراتدانشگاهآکسفوردباعنوان»توتعنخآمونومقبرهایکهجهان

راتغییرداد«منتشرخواهدشد.کارتربعدهامدعیشدهکهاینسرزیبای
چوبیتوتعنخآمونرادرآواریکیازگذرگاههایکشفکردهاست.این
موزهدرســال2010اعالمکردکه19شیءراکهبیندهههای1920و
1940بهدســتآوردهبود،بهمصربازمیگرداند،زیراباقطعیتمیتوان
آنهارابهمقبرهتوتعنخآموننسبتداد.امسالصدمینسالگردکشف
مقبرهتوتعنخآمونپادشاهجوانتوسط»هاواردکارتر«وحامیمالیاو
»لردکارناروون«استکهمملوازتاجوتخت،ارابهوهزارانشیءموردنیاز
دردنیایبعدیبودهاســت.درسال1922،»هاواردکارتر«باستانشناس
بریتانیاییمومیاییتوتعنخآمونفرعونمصرباستانراکهدر9سالگیبه
تختنشستوحدود10سالفرمانرواییکرد،در»درهپادشاهان«واقعدر
مصرکشفکرد.درزمانکشفمقبرهاینفرعون،گنجینهعظیمیشامل

جواهراتویکماسکطالییکشفشد.

اثبات دزدی باستان شناس بزرگ از مقبره توت عنخ آمون

همیشــهتندمیدوید،تنــدبنزینمیزدو
حتاماشــینجلوییراقالمیگذاشــتو
بنزینمیزد.زودمیپوشید،زودمیخورد،
اماننمیداددوســتشچیزیبگوید،گوش
نمیکــرد،گاهــیچندهمبرگــررانجوید
قورتمیدادودونوشابهراباالمیکشید؛و
میرفترویصندلیتویتراسمینشست،
کتابییاروزنامهایبرمیداشت،میخواندو
دودقیقهبعدخوابشمیرد،پنجدقیقهبعد
بیدارمیشدومیدویدبهانتشاراتیمیرفت،
مستقیممیرفتتویاتاقکوچکش،نامهها
راچکمیکرد،چکهایبرگشــتخوردهو
نخوردهرازیرنظرمیگذارندوســاعتپنج
بهخانهبرمیگشــت.بهزنشسالممیکرد
ویــانمیکرد،معلومنبــود،چیزیزیرلب
میگفت،ظرفهارامیشســت،گردگیری
میکرد،بهکاکتوسهاآبمیداد،بهکسی
زنــگمیزدیابهتلفنیپاســخمیداد،زیر
موبایلشراخاموشمیکــرد.زنشبرایش
شــاممــیآورد،گاهیبااوشــاممیخورد
وتویگوشــیاشبازرســیمیکــردوبه
اتاقخــوابمیرفت.زنش،ســوزان،موزی
تــویدهنشبودوبامالیمــتمیخوردو
بهاومیگفت:نمیخواهــیکمییواشتر،

آرامتــروبیعجلــهبهکاروبــارزندگیات
برســی،فرداکهکارخاصینداری،ســیب
نمیخــوری؟کمــیبرایتقاشکــردهام،
خرمالوهمهستتوامشبپنیرترادرست
نخوردی،»هنوزاولعشــقاستاضطراب
مکن/توهمبهمقصدخودمیرســیشتاب
مکن.«مردچیزینمیگفت،ســرشبهکار
خودشبود،بعدازحرفهایزن،نیمهجان
خوابیدوبالشرارویســینهاشگذاشتو
بهخوابعمیقیفرورفــت.زن،صبحزود،
چمداناشرامیبست،مردبرخاست،بهاو
نگاهکرد،صورتاشراشست،تیغکشیدو
درطرفهالعینیریشدوروزهاشراتراشید،
لباسپوشــید،نگاهیبهآیینهانداخت،زن
پشتســرشبود،کلیدهایشراتویجیب
مردچپاندوگفت:بهخانهیمادرممیروم،
اوخیلــیتنهاســت،بچههایــش،همه،به
بهجایی هرکدامشان و شــدهاند پخشوپال
رفتهانــد،هفتهدیگردرهمینســاعتبه
انتشــاراتنرو،بیاتویمحضــریکهعقد
کردیم.یــادتنرود،منتظرتهســتم.مرد
چیــزینگفت.بهپارکینگرفت،اســتارت
زد،ســبقتگرفت.آسانســورانتشــاراترا
خراببود،تویپلههــامیدویدتابهطبقه
پنجمبرســد،رسید،مســئولبخشچاپ
کتاب،خانمســیفی،برایشنــانوپنیرو
چاییآورد.زیرلبچیزیگفت،انگارتشکر
کرد،بــهکتابهایآمادهچاپنگاهکرد.به
چاپخانهزنگزد.چندتذکــرداد،گوهری،

نمونهخوانراصــدازد،چندجتیکتابها
رابــهآننشــاندادوگفت:مــنعمدااز
نویسندهخواســتمبیستودوغلطتویاین
کتاببگذارد،ببینــمگوهریمیتواندپیدا
کند.توفقطشــانزدهمــوردآنرادیدهای؟
گوهریبهدســتشاشــارهکرد،زخمبود،
مرضقندداشــت،میخواســتبهآنمرد
بگوید،بهخاطراینانگشــتتمرکزندارم.
آنمرد،خانمحســینی،حسابدارانتشارات
راصدازدوبهاوگفت:حقالزحمهیجناب
گوهریرابدهید،تسویهحســابکنیدتابه
خانهاشبرودواستراحتکند.گوهریمثل
لبوسرخشــد،عصبانیشد،هرچهکتابو
خودکارودفترودســتکوکاغذواستامپ
ومدادتراشودستگاهدوخترویمیزبود
بهطــرفرئیسپرتابکــرد.دادزد،فحش
نگفــت،عکسالعملی داد.آنمــردچیزی
نشــاننداد،اصغــری،مــرادیوآبدارچی
آمدنــد،گوهــریراآرامکردنــدوبهطرف
آسانســوربردندوغائلهپایــانیافت.وقت
ناهار،آبدارچیغذایهمیشــگیآنمردرا
رویمیزگذاشــت،خورشتلنگرباگوشت
بوقلمون.همانوقتهمنویســندهایبهنام
حدادآمد،آبدارچییکبشــقابوقاشقو
چنگالدیگریآورد.ناهارراکهخوردند،آن
مردبهمــرادیگفت:دوهفتهایبافالنیبه
باغنهاوندمیروم،مراقباینجاباش.آنمرد
وحدادهردوسوارماشینشدندوبهسرعت

بهطرفنهاوندحرکتکردند.

وقت رو به پایان است

   فیض شریفی  
   داستان نویس

حاشیه میراث

چهره

روزی که کانال استراتژیك پاناما افتتاح شد
درروز15اوتسال1914میالديسرانجامپس
ازســالهاکارطاقتفرساکانالپاناماکهاقیانوس
اطلسرابهاقیانــوسآراممتصلمیکرد،افتتاح
شد.نخســتینکشــتيکهازاینآبراههساخت
بشــرعبورکرد،کشتيکریســتوبالبود.احداث
کانالپانامابدونتوطئههایحکومتوقتآمریکا
بــرايتجزیهپاناماازخاكکشــورکلمبیاتحقق
نمییافت.اززمانجنگایاالتمتحدهواسپانیادر
ســال1899میالدي،ایاالتمتحدهمتوجهشدبه
مسیرکوتاهتریبراياینکهکشتیهایشازساحل
غربيکالیفرنیاخودرابهساحلشرقياینکشور
برســانند،نیازدارد.زیرادرآنزمانکشــتیهای
آمریکایيبراياینکهازســاحلغربيبهســاحل
شــرقيوبالعکسرفتوآمدکننــدناگزیربهدور
زدنقارهآمریکايجنوبــيازطریقتنگهماژالن
بودند.منطقهپانامادارايباریکترینخشــکيدر
آمریکايمرکزيبودکهدوقارهآمریکايشماليو
جنوبيرابهیکدیگرمتصلمیکرد.ایاالتمتحده
درپیرســوایيماليفردینانددولسپسکهکانال
ســوئزرااحداثکردهبودامتیازفرانسویهارادر
مــورداحداثکانالپاناماخریــداريکرد.درآغاز
کشــورکلمبیاکهدرآنزمــانپاناماجزوخاك
اینکشــورمحســوبمیشــدازاحــداثکانال
اســتقبالکردامادرآخرینروزهايقبلازآغاز
عملیاتاجرایينمایندگانمجلسکلمبیاازاینکه
حاکمیتخودبربخشــيازقلمرويکشورشــان
رابــهبیگانگانواگــذارکنندباطرحواشــنگتن
براياحــداثکانالپانامامخالفــتکردند.دولت
تئودورروزولــت،رئیسجمهوروقتآمریکابدون
هیچشــرميبهطورآشــکارســاکنانپانامارابه
جداییطلبــیتشــویقکرد.کشــتیهایجنگي
آمریکادرساحلمقابلشــهرهايکولونوپاناما
لنگرانداختهومانعدخالتارتشکلمبیاشدند.در
روزســومنوامبرسال1903میالديمنطقهپاناما

جدایيخودراازکلمبیاواستقاللشرااعالمکرد.
سهروزپسازاعالماستقاللپاناما،ایاالتمتحده
اینکشــورجدیدالتأسیسرابهرسمیتشناخت
ودرروز18نوامبــرقرارداداحــداثکانالمیان
ایاالتمتحــدهوپاناماامضاشــد.براســاساین
قراردادیکنوارخشکيبهعرض10مایلازخاك
پانامامجزاشدهوبرايابدبهآمریکاتعلقگرفت.
اینشــرایطیکجانبهبازتابسیاستامپریالیستي
وتوســلبهزورایاالتمتحدهدرابتدايقرنودر
زمانریاســتجمهوريتئــودورروزولتبودکه
مروجسیاســت»چماقبزرگ«محسوبمیشد.
بهاینترتیب،درروز15اوتســال1914میالدي
سرانجامپسازسالهاکارطاقتفرساکانالپاناما
بــهطــول75کیلومترکهاقیانــوساطلسرابه
اقیانوسآراممتصلمیکرد،افتتاحشد.مهمترین
عاملاحداثکانالپاناماتوطئهچینیوسیاســت
زورگویانــهوتئودورروزولــت،رئیسجمهوروقت
اینکشوربود.اماافتتاحاینآبراههساختبشرکه
یکشاهکارمهندسيآنزمانمحسوبمیشدبه
دلیلآغازجنگجهانياولدراروپادرجهانآن
روزگارموردتوجهقرارنگرفت.مردمپانامامدتیک
قرنانتظارکشیدندتاسرانجامتوانستندحاکمیت

خودرابرمنطقهکانالازآمریکابازپسبگیرند.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

دانشمندان ادعا کردند؛
برخورد یک شهاب سنگ غول پیکر؛ علت 

تشکیل قاره ها 
تابهامروز،زمینتنهاســیارهشناختهشدهایاستکه
چندینقارهدرآنوجوددارد.بااینحالنحوهشکلگیری
وتکاملآنهاچندانشناختهشدهنیستامامیدانیمکه
خشکیرویسیارهزمین،زمانیروییکابرقارهبزرگ
متمرکزشدهبود.حاالدانشمنداندرتحقیقاتجدیدی
ادعاکردهاندکهبرخوردشهابسنگهایغولپیکرباعث
تشــکیلقارههایرویزمینشدهاســت.دانشمندان
دانشگاهکورتیناســترالیا،بابررسیبلورهایکوچک
زیرکنموجوددرسنگهایمنطقهایازاسترالیایغربی
بــهنامPilbaraCratonکــهازآنبهعنوانبهترین
پوســتهسیارهزمینیادمیشود،شــواهدیازبرخورد
شهابسنگهایباســتانیقبلازتجزیهقارههاکشف
کردهاند.»بررسیترکیبایزوتوپهایاکسیژنموجوددر
اینکریستالهایزیرکن،نوعیفرآیندازباالبهپایینرا
نشاندادکهباذوبسنگهادرنزدیکیسطحشروعشده
وعمیقترمیشــودکــهبااثرزمینشناســیبرخورد
شهابســنگهایغولپیکرمطابقتدارد.«همانطور
کهجانســوندرادامهاشــارهمیکندتحقیقاتآنها
اولینشــواهدمحکیراارائهمیکندکهنشانمیدهد
فرآیندهاییکهدرنهایتمنجربهتشکیلقارههاشده،با
حادثهبرخوردشهابسنگهایغولپیکرآغازشده.همان
اتفاقیکهازآنبهعنوانمسئولانقراضدایناسورهانیز
یادمیشودکهالبتهتشکیلقارههامیلیاردهاسالقبل
ازآنرخدادهاست.دانشمندانکارخودراروی26نمونه
سنگحاویقطعاتزیرکناینمنطقهانجامدادهاندکه
گفتهمیشودقدمتآنهابین3.6تا2.9میلیاردسال
پیشبودهاست.بااینحال،تعدادشهابسنگهاییکه
درگذشتهبهزمینبرخوردکردهاندمیتواندبسیارزیادو
بیشترازتعدادقارههاباشد.دانشمندانتوضیحمیدهند
کهفقطبزرگترینبرخوردمیتواندگرمایکافیبرای
چنینفرآیندیراایجادکند.درنهایت،دکترجانســون
توضیحمیدهدکهدركشکلگیریوتکاملقارههای
زمیــنباتوجهبــهاینکهاینخشــکیهامیزباناکثر
زیستبومها،تمامانسانهاوتقریباًتمامذخایرمعدنی

مهمهستند،بسیاراهمیتدارد.

دنیای علم

ساخت دوربین با ویژگی  چشمان مگس  و 
گوش  خفاش 

)UCLA(مهندســاندانشــگاهکالیفرنیا،لسآنجلس
دوربینسهبعدیجدیدیســاختهاندکهازویژگیهای
چشمانمگسهاوسیستمتشخیصامواجدرخفاشها
اســتفادهمیکند.ایندوربینکهقادراستاشیاءپشت
موانــعراببیند،کاربردهایمختلفــیازجملهدرزمینٔه
رانندگیخودکارخواهدداشت.زیستمهندساندانشگاه
UCLAنوعجدیدیازدوربینهایسهبعدیرابهوجود
آوردهاندکهمیتواندباموفقیتدیدچندوجهیمگسهاو
حسگرمحیطیخفاشهاراشبیهسازیکند.ایندوربین
باکمکپردازشتصویرمحاسباتیقادراستحتیاشیاء
پشتموانعراببیند.دستگاهجدیدمحققانUCLAاز
سازوکاریبهرهگرفتهکهخفاشهاازآناستفادهمیکنند.
خفاشهاصداییبافرکانسباالازخودمنتشرمیکنند
کهبهمحیطپیرامونبرخوردکردهودوبارهبهگوششان
میرسد.آنهاســپستفاوتهایمیانزمانبازگشتو
شــدتصداهاراارزیابیمیکنندتادریابندکههرشیء
کجاقراردارد،چهموانعیبرســرراهاستوشکارچیان
احتمالیکجاهستند.ازسویدیگر،مگسهاچشمهای
پیچیدهایبااشکالهندسیدارندکهدرهرکدامازآنها
صدهایادههاهزارواحدمجزابرایبیناییقرارگرفتهاست.
اینیعنیمگسهامیتوانندیکسوژهراازچندینمنبع
بیناییمشاهدهکنند.محققانباتقلیدازایندوموجود،
دوربینیســاختهاندکهمیتواندازقابلیتهایچشمان
خفاشهاومگسهااســتفادهکندودرعینحالمعایب
ذاتیآنهارانداشتهباشد.»لیانگگائو«،محققارشداین
مطالعهمیگوید:»اگرچهاینایدهقبالًآزمایششدهبود،اما
مشاهدهاشیااززوایایمختلفوازفراسویموانعهمواره
یکچالشبزرگبودهاســت.مابرایحلاینمشــکل
فریموركتصویرسازیپردازشیجدیدیساختیمکهبرای
اولینبارامکاناستفادهازنمایعریضوعمیقپانورامایی
رابااســتفادهازاپتیکهایسادهومجموعهکوچکیاز
حسگرهافراهممیکند.«اینفریموركجدید»عکاسی
میداننوریفشــرده«یاCLIPنامگرفتهوازآنبرای

دیدناشیاءمخفیاستفادهمیشود.
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هرچیپولداشــتمگذاشتمیهفروشگاهآنالینراه
انداختماالنسهماههپولخریدناینترنتندارمببینم

چهشده،کیسفارشداده.)تانژانت(
مگهچنددورهمسابقاتبدنسازیتوایرانبرگزارشده
کههرباشــگاهیمیریمربیش4دورهقهرمانیکشور

داره؟؟؟)سیبزمینیسرخکرده(
قدیمهیچیبدترازایننبودشبهاییکهتادیروقت
بیرونبودمبابامشاکیزنگمیزدودرحالیکهداشت
پشتگوشیجرممیدادمنجلورفیقامبایهلبخندملیح
میگفتمچشم،درسته،االنمیام،شبشمامبهخیر:((

)Persianman(
ازلحاظروحیدلممیخوادبرگردمبهاونموقعیکه
بستنبندکتونیم20دقیقهطولمیکشیدتاعیدیمو

)Yasi()):بیارنبدن

مجازستان

تیمملیوالیبالزنانایرانموفقشــدباشکستآذربایجانراهیفینال
رقابتهایکشــورهایاسالمیشود.پنجمیندورهبازیهایهمبستگی
کشورهایاسالمیاز18تا27مردادماهدرشهرقونیهکشورترکیهبرگزار
میشــودوتیمملیوالیبالزنانایرانبراینخستینباردراینمسابقات
شرکتکردهاست.شاگردانکمپدلیدرنخستیندیداربرابرازبکستانسه
بریکحریفراشکستدادهودردومیندیداربهمصافترکیهرفتند.در
ایندیدارکهباتوجهبهسهامتیازیبودندوتیمازحساسیتباالییبرای
تعیینسرگروهمرحلهنیمهنهاییبرخورداربود،تیممیزبانبابهرهگیریاز
تشویقپرتعدادتماشاگرانموفقشدتالشملیپوشانرامتوقفکردهو
درستنخست25بر20پیروزمیدانباشد.درستدوموسومترکیهبا
عملکردبهتروامتیاز25بر15و25بر17نتیجهرابهنفعخودبهپایان
رساند.تیمملیوالیبالزنانایراندرمرحلهنیمهنهاییمسابقاتکشورهای
اســالمیمقابلآذربایجانقرارگرفت.شاگردانالساندراکمپدلیدراین
مسابقهعملکرددرخشانیازخودارائهدادهوبانتیجه3-1حریفقدرتمند
خودراشکستدادندوراهیفینالمســابقاتشدند.شاگردانالساندرا
کمپدلیکهدرستدومایندیدار25بر18مغلوبجمهوریآذربایجان
شــدند،درستهایاول،سوموچهارمبهترتیبباامتیازهای25بر18،

25بــر16و25بر22بهپیروزیرســیدندتامدالنقرهونایبقهرمانی
اینتیمقطعیشودوامروز)دوشــنبه24مرداد(برایمقامقهرمانیبه
میدانبروند.آخرینمدالتیمملیوالیبالزنانایراندرمسابقاترسمی
دربازیهایآسیاییسال1966بهرنگبرنزبهدستآمدتاطلسم56ساله
اینتیمبرایکســبمدالباصعودبهدیدارنهاییبازیهایهمبستگی
کشورهایاسالمیشکستهشود.تیمهایترکیهوکامروندردیگردیدار
مرحلهنیمهنهاییمسابقاتوالیبالزنانبهمصافهمخواهندرفتتابرنده

اینمسابقهحریفتیمملیزناندردیدارنهاییشود.
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