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بعد از یک ماه سخت و
پر خبر برای هواداران استقالل،
باالخره نیمکت این تیم به فرهاد
مجیدی رسید .شماره  7محبوب آبیها
در ادامه فصل کار سختی برای هدایت
تیم سابقش دارد و باید تیم خوب
استراماچونی را در اوج نگه دارد.

پــرواز شــماره  ۷۵۲هواپیمایــی بینالمللــی اوکرایــن ،صبــح چهارشــنبه 18دی چنــد
ســاعت بعــد از حمالت موشــکی ســپاه بــه پایــگاه عیناالســد امریــکا از فــرودگاه امام
خمینــی(ره) برخاســت و چنــد دقیقــه بعــد ســقوط کــرد .خیلــی زود مشــخص شــد
کــه هــر  176نفــر سرنشــین ایــن هواپیمــا در همــان لحظه ســقوط جــان باختهانــد .اما
خبــر مهلکتــر چنــد روز بعد منتشــر شــد؛ هواپیمــا به اشــتباه و توســط پدافنــد هوایی
ســپاه ســرنگون شــده بود .خبــری کــه داغ ماجــرا را برای همــه بیشــتر و عمیقتــر کرد.

پرواز
اوکراین

علیرضا
جهانبخش

دیماه بدون شک ماه علیرضا جهانبخش بود .او باالخره بعد از
یک سال و نیم اولین گلش را در فوتبال انگلیس به ثمر رساند .در
بازی با بورنموث علیرضا که بعد از مدتها در ترکیب ثابت قرار
گرفته بود در دقیقه  3اولین گل بازی را زد .او چند روز بعد در بازی با
چلسی ،یک ضربه تماشایی قیچی برگردان زد که منجر به گل شد و
دنیا را انگشت به دهان کرد.

سردار سلیمانی

نامش در منطقه پرآوازه بود و همه مردم کشورهای همسایه او را
میشناختند .سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس ایران ،به قول
گفتنی منطقه را مثل کف دستش میشناخت و به همین خاطر توانسته بود
داعش را به زانو در بیاورد .حتی رسانههای غربی هم به تواناییهای نظامی
او غبطه میخوردند .بامداد  13دیماه او و چند نفر از همرزمانش در نزدیکی
فرودگاه بغداد توسط نیروهای امریکایی ترور شدند .شهادت او موجی از
اتحاد را در بین مردم ایران به همراه آورد و یکی از شکوهمندترین تشییعهای
تاریخ را در شهرهای اهواز ،تهران ،قم ،مشهد و کرمان رقم زد.

14

پایگاه عیناالسد
تا قبل از دیماه و حمله موشکی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی به این پایگاه،
کمترکسی نامش را شنیده بود اما بعد از
حمالت موشکی بامداد چهارشنبه 18
دی ،خیلیها با عیناالسد و مختصاتش
آشنا شدند .خبرنگار سیانان چند روز
بعد از این حمله به داخل پایگاه رفت و
نشان داد که خسارات جدی به برخی از
ساختمانهای پایگاه وارد شده .این حمله
برای گرفتن انتقام ترور سردار سلیمانی
انجام شد.

