سیاست

سرمقاله
روسها از ایران درخواست
جدید دارند؛

بازی جدیدِ
بازیگردان صحنه
سوریه
مریم عمادی  /گروه سیاست
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 5000تومان

چگونه قطر با فوتبال اعتبار به دست میآورد؛

تالش برای جلوگیری از سندروم کویت
2

گفت و گو با نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره
جام جهانی پیش رو و فرصت میزبانی ایران؛

اقدامات قانع کننده نیست!
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سرپرست شرکت گاز مازندران:

سرعت گازرسانی به بخش کجور
افزایش مییابد
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دربی اصفهان برنده نداشت؛

مورایس امیدوار به فیفا دی
موانع حرکت شخصیتهای اجتماعی
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7

درباره سینمایی «»I Came By 2022؛
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طی مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت توسعه نیشکر انجام گرفت:

رونمایی از دستگاه بومی
«پاالیش شربت نیشکر»
به همت آستان قدس رضوی صورت گرفت؛
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آغاز ساخت بزرگترین مرکز درمان ناباروری شرق کشور در مشهد
7

وزیر کشور در جریان سفر یک روزه به زنجان:

معبر پادگان ارتش زنجان تا یک ماه دیگر
بازگشایی میشود
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جمعه دوم ســپتامبر روزنامه
الشرق االوسط به نقل از برخی
منابع آگاه ســوری مدعی شد
به دلیل تشــدید عملیاتهای
هوایــی رژیم صهیونیســتی
علیه اهداف نظامی در سوریه،
فرماندهان روســی از همتایان
ایرانی خود خواســتهاند برای
جلوگیــری از حمالت تلآویو،
نیروهــای مقاومــت برخــی
پایگاههای نظامــی خود را در
اســتانهای حماه و طرطوس
تخلیــه کند .این درخواســت
روســیه روز چهارشــنبه نهم
شهریور ماه در جریان نشست
سه افســر روســی با همتایان
ایرانی آنهــا در فرودگاه نظامی
حمــا در مرکز ســوریه مطرح
شده است .البته ایران و روسیه
واکنشــی به این گزارش نشان
ندادهاند .اکنون سوالی که پیش
میآید این اســت کــه چرا در
مقطع کنونی که ایران توانسته
نقــوذ گســتردهای درمنطقه
ســوریه پیدا کنــد ،روسها از
ایران درخواست کردهاند برخی
پایگاههای خود را تخلیه کنند.
آیا هدف انهــا واقعــاً در امان
مانــدن نیروهــای مقاومت از
حمالت اسرائیلیهاست؟
فضاســازی علیه
همــکاری ایران و
روسیه در سوریه
واقعیت این اســت کــه افکار
عمومــی ایــران بــه دالیــل
تاریخی -سیاســی حساسیت
زیادی نســبت به نوع سیاست
ورزی و عملکرد روسها دارند
اما مدافعین همکاریهای ایران
و روسیه انتشــار چنین خبری
را در راستای اقدامات عملیات
روانی رژیم صهیونیستی درکنار
اقدامات ســخت این رژیم در
سوریه تحلیل میکنند .آ نها
معتقدند که از زمــان مداخله
نظامی روســیه در ســوریه در
سپتامبر  2015همکاری نظامی
ایران و روسیه از بعد تاکتیکی به
بعد اســتراتژیک تغیییر کرده
است .اما همزمان با اغاز بحران
اوکراین ،مسکو سیاست خروج
نیروهای خود از ســوریه برای
انتقال انها به جبهه اوکراین را
دنبال کرد .ضمــن اینکه گفته
شد روسها بسیاری از پایگاههای
خود را به ایران و حزب اهلل لبنان
تحویل داد .ایــن تحول جدید
یعنی خروج بخشی از این نیروها
از سوریه میتواند برای اسرائیل
که بــه دنبــال جلوگیــری از
استقرار بیشتر ایران در سوریه
است ،مشکلساز باشد؛
ادامه در صفحه 2

معادله صدر؛ چند
مجهولیوسخت
2

مقامهای ایرانی خبر خرید جنگنده جدید از روسیه را تأیید کردند؛

سوخو۳۵؛ عضو
جدید ارتش ایران
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تاج سرمربی گری تیم ملی روی کدام سر مینشیند؛
ِ

بلیت ایران در جیب
کی روش!
خبرهـای دیروز همـه را حیـرت زده کـرد .از خبرهـای قطعی که «ورزش سـه» منتشـر کـرد و در آخر
شادی بخشی  /گروه ورزش
نوشـت :این خبر قطعی اسـت و تأییدیه اعضای هیئت رییسـه فدراسـیون فوتبـال را پای خـود دارد .تا
news@ naslefarda.net
رسـانههای کرواسـی بـه بحـث تغییـر دراگان اسـکوچیچ سـرمربی تیم ملـی ایـران و حضـور کارلوس
کیروش واکنش منفی نشـان داده و حتـی از این اتفاق به عنـوان «خنجر زدن به اسـکوچیچ از پشـت» یاد کردهانـد! از محمد جماعت مدیر رسـانهای
تیم ملی فوتبال ایـران با انتشـار پیامی به ایـن اتفاقات واکنش نشـان داد و به شـائبه برکناری اسـکوچیچ قـوت بخشـید .او در توئیتر خود نوشـت« :به
سـوای تمام زنده بادها و مـرده بادهای هـواداری دربـاره تیم ملـی و کادر فنی آن ،هیأت رییسـه فدراسـیون فوتبـال با توجه بـه جمیع جهـات و ابعاد،
بهترین تصمیم را بـا توجه به صرف و صلاح فوتبال کشـور خواهد گرفت  »...تـا رقمی که «خبـر آنالین» فاش کرد؛ بر اسـاس خبرهای رسـیده ،توافق
کیروش با فدراسـیون فوتبـال  ۴ماهه و تـا پایان جامجهانی اسـت و مبلـغ آن ماهانـه پرداختی به کـیروش  ۵۰هزار یورو اسـت .همه یعنـی کارلوس
کیروش کـه یکـی از باسـابقهترین مربیـان روی نیمکـت ایران بـا حضوری هشـت سـاله و تجربه صعـود به دو جهانی محسـوب میشـود ،در آسـتانه
بازگشت دوباره به فوتبال ایران قرار دارد.
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«مارتین مکدونا» با همان
زوج «دربروژ» پرقدرت آغاز
ِ
کرد:

کمدی
تحسین
ِ
سیا ِه «ارواح
اینیشرین»
5

فیلم کمتر دیده شده «اسکوبار
بهشت گمشده» محصول
سال  2014را با دوبله فارسی
دانلود کنید و ببینید؛ فیلمی
مهیج به کارگردانی «آندریا دی
استفانو» بر مبنای برههای از
داستان زندگی «پابلو اسکوبار»
قاچاقچی کلمبیایی و بازیگری
«بنیسیو دل تورو» و «جاش
هاچرسون» است...

منبع :ورزش3

تریلرپفکردهایکهپراست
از گزافهگویی در روایت

Maryam.Emadi@yahoo.com

عراق کشور بحرانهای ناتمام!

