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گه ملحد و گه دهری و کافر باشد
گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد
باید بچشد عذاب تنهایی را
مردی که ز عصر خود فراتر باشد

شفیعی کدکنی

فرار از سایه ی سنگین
واگرایی

به بهانه ی سوم خرداد و سالروز آزاد سازی
خرمشهر مفید می دانم که بیش از هر چیزی
بحث تاریخ نگاری جنگ را پیش بکشم .امری که
ِ
با برخورد تشویقی و هیجانی پس از گذشت نزدیک
به سی سال نسل جدید را هرچه بیشتر از واقع
نگاری آن دوران دور کرده است .امروز تاریخ جنگ
شبیه نقل قول و خاطره شده است .جنگ ،پدیدهای
است کثیراالضالع که از مواضع و منظرهای
گوناگون و برمبنای فرضیهها و روشهای متعدد به
الیهها و ساحات آن میتوان نگریست .از نگرهی
جامعهشناختی ،جنگ یک کنش فراگیر اجتماعی
است .روانشناسان بازخورد رفتارهای فردی و
جمعی جامعه در برابر جنگ و پیآمدهای آن را
ِ
در نظر میآورند .اقتصادشناسان ،محاسبات هزینه
و سود و زیان جنگ را میکاوند .از دی ِد مردان
سیاست ،جنگ نه تنها رخدادی ذات ًا سیاسی ،که

عماد وکیلی

برگی ازتاریخ

خرمشهر ،شهر خون ،آزاد شد

سوم خرداد برای مردم ما روزی است به یاد ماندنی،
روزی که با اعتقاد و آرمان هایشان گره خورده است.
مقاومت مردم خرمشهر ،حماسه ای از یاد نرفتنی است؛
چرا که مردم این شهر در حالی به مبارزه با دشمن
پرداختند که از پیش برای این تهاجم و تجاوز آمادگی
نداشتند .آنها با سالح عزم و ایمان به مکتب و عشق
و عالقه به میهن اسالمی شان ،با دست خالی چنان
مقاومت کردند که در تاریخ ،بی نظیر ماند .به اعتقاد
کارشناسان نظامی ،مقاومت بی سابقه ای که در
خرمشهر انجام شد ،هرگز با دیگر مقاومت ها قابل
مقایسه نیست .خرمشهر برای ملت ما تنها یک شهر
نیست ،بلکه تاریخ گویای پایداری ،ایثار و جاودانگی
انقالب است .از این رو ،سوم خرداد و فتح این شهر ،آیینه
گویایی از تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس و جهاد آگاهانه
و شجاعت مظلومانه این امت است .فتح خرمشهر (سوم
خرداد  )1361در تاريخ جنگ ايران و عراق از اهميت
ويژهاي برخوردار است .خبر آزادي خرمشهر آن چنان
شگفتآور بود كه در سراسر ميهن اسالمي ما مردم را به
وجد آورد .دل ایران برای خرمشهر تنگ شده بود .این
را همه می دانستند حتی عراقی ها .بیشتر از  500روز
بود که جنوب غربی ترین بندر ایران در اشغال عراقی
ها بود .از اولین روز شهر صدام به خیال تصرف آسان
شهر ،حدود هزار نیرو را روانه کرد تا چندساعته خبر فتح
شهر را بیاورند اما رویای فتح سریع به کابوس مقاومت
بدل شد .با اعالم خبر فتح خرمشهر مردم ايران بسان
خانوادهاي بزرگ كه فرزند از دست رفته خود را باز يافته
است اشكهاي شادي و شعف خود را نثار روح شهداي
حماسهآفرين صحنههاي شورانگيز اين نبرد كردند.
براي پي بردن به عظمت اين نبرد حماسي كافي است
بدانيم كه نيروهاي متجاوز عراق پيش از نبرد سرنوشت
ساز رزمندگان ما براي آزادي خرمشهر در اطالعيهاي
به نيروهاي خود دستور داده بودند كه دفاع از خرمشهر
را به منزله دفاع از بصره ،بغداد و تمام شهرهاي عراق
محسوب دارند .همچنين تجهيزات و امكانات دفاعي
دشمن در اين منطقه نشان ميداد كه عراق خرمشهر را
به عنوان نماد پيروزي خود در جنگ به حساب آورده و
قصد داشته است به هر قيمت ،اين شهر را در تصرف
نيروهاي خويش نگهدارد .هنگامي كه مرحله اول و
دوم عمليات بيتالمقدس به پايان رسيد و رزمندگان
ما در اطراف خرمشهر مستقرشدند ،راديوي رژيم بعثي،
ميكوشيد در تبليغات كاذب خود ،حضور نيروهاي عراق
را در خرمشهر به رخ بكشد تا توجيهي براي ترميم
روحيه نيروهاي شكست خورده و رو به هزيمت عراق
باشد .فتح خرمشهر در زماني كمتر از  24ساعت ،موجب
شد كه بخش قابل توجهي از نيروهاي مهاجم عراقي به
اسارت نيروهاي جمهوري اسالمي ايران درآيند.
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رقص ایمان در خون خرمشهر را آزاد کرد

گذر و نظر

نخبگان سیاسی و مسئولین،
در این سال ها ،از
ِ
دوران گذار هستیم و لزو ِم
در
بسیار شنیده ایم که
ِ
تقویت نگا ِه خاصی بیش از پیش احساس می
ِ
دوران گذا ِر این سال ها
از
عبور
کلید
گویی
شود.
ِ
اینبار به دست مردم و الیه های پایین نخبگان
و فعالین سیاسی افتاده است و وحدت و همدلی،
اکسی ِر شفابخشی است که این روزها بسیار تجویز
می شود .البته این پیشنهاد ،طبیعی است؛ چرا که
تفکر برخی نامزدهای انتخابات و رفتارهای اشتباه
احمدی نژاد و اطرافیانش ،باعث ایجاد گسست
های بسیاری در میان الیه های پایین اجتماع شد
و با تعمیق این گسل و تحریک های نا بخردانه،
بعضا مردم را رو در روی هم قرار داد و حال با آغاز
چهار سال دوم دولت اعتدال و دعوت به همگرایی
و یکپارچگی در کنار توصیه های رهبری به
تقویت وحدت و حرکت در
همدلی ،هنوز هم
ِ
مسیری واحد برای پیشرفت کشور احساس می
شود .حال ،این تجویز در جغرافیایی کوچک تر و
در ابعاد محدود تر جامعه ی ما قطعا راه گشا تر
خواهد بود و دست آوردهای خوبی را حتی در بازه
های زمانی کوتاه برای ایران به ارمغان خواهد آورد.
به نظر می رسد صلح و همدلی ،تنها زمانی خوب
نصیب ذی نفعی می کند که
است که عوایدی را
ِ
خالی خود
تو
های
شعار
د
ایرا
به
ردای سروری،
ِ
در ِ
ِ
می پردازد اما به صورت آرمانی این قضیه کامال
گسترش پیشرفت
وارونه است .همه از آرامشی که
ِ
در جهان برایشان به ارمغان می آورد آگاهند؛ اما به
ناچار و یا بنا بر ناهنجاری های تعصبی و فکری
حریم همدلی و یکپارچگی می
دست به تجاوز به
ِ
زنند .امروز فارغ از مرزبندی های سیاسی ،ابتدا باید
میان همنوع را یاد بگیریم ،چرا
ِ
زیست صلح آمیز در ِ
که صلح با هم کیش و هم وطن و هم شهری و
شدن صلح
هم سایه منجر به گسترش و نهادینه ِ
در انسان می شود.
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ا ِعمال و ادامهی سیاست است .در سطح روابط
بینالملل ،جنگ از حیث موازنهی قدرت میان
طرفین درگیر و حامیان آنها محل توجه واقع
دهی
میشود .از نظر نظامی ،مدیریت و فرمان ِ
جنگ و نوع استراتژیها و تاکتیکهای دو طرف
موضوع مطالعه است .کندوکاو در کردارها ،باورها و
اندیشههای جبههروندهگان و رزمندهگان ،که منجر
به معنایابی و معناسازی میشود ،و بررسی عملکرد
زبان ساخته و پرداختهی جنگ در رویکرد
و نقش ِ
تاریخ فرهنگی به دیده میآید .پس باید نگاه دقیق
و به دور از احساسی به جنگ داشت.
جنگ ایران و عراق فارغ از پدیدهای صِ رف ًا سیاسی
نظامیَ ،مجالی حضور و نقشآفرینی طبقاتِ
جهان جدید
اجتماعی در واپسین دورهی انتقال به
ِ
انسان انقالب اسالمی بود .این
و عرصهی ظهو ِر
ِ
بازآفرینی میراث فرهنگی تاریخی
فصل از حیث
ِ

مدیران استقالل و پرسپولیس می مانند
با اعالم نتایج انتخابات ریاست
جمهوری و در شرایطی که به
نظر می رسید برخی از اختالف
سلیقه ها ممکن است باعث
ایجاد تغییراتی در کادرمدیریتی
استقالل و بیشتر پرسپولیس
شود ،در نهایت با دخالت وزیر
ورزش ،رای به ابقای مدیران هر
دو باشگاه داده شد.
با این وجود اما محمدرضا
داورزنی معاون وزیر ورزش
و جوانان عقیده دارد :ثبات

در مدیریت این دو باشگاه از
تاکیدات آقای سلطانی فر بوده
و هست و این موضوع سیاست
کلی وزارتخانه محسوب می
شود ولی همانطور که قبال هم
اعالم کردیم ترمیم هایی در
هیات مدیره دو باشگاه به دلیل
درگذشت مرحوم پورحیدری،
استعفای رئیس هیات مدیره
استقالل و استعفای آقای زاد
مهر از هیات مدیره پرسپولیس
خواهیم داشت .دو باشگاه

استقالل و پرسپولیس در یکی،
دو سال گذشته از پیشرفت های
نسبتا خوبی در عرصه قهرمانی و
البته ساختارسازی برخوردار بوده
اند که البته شتاب این ماجرا در
باشگاه پرسپولیس کامال بیشتر
است و نمود متفاوتی نسبت به
استقاللی ها دارد .در عین حال
ثبات نسبی در موضوع کسب
درآمد این دو باشگاه را صاحب
شرایطی بهتر به نسبت گذشته
کرده اگرچه همچنان مساله

تداعی نشانهها و رمزوارههای اندیشهشناختی/
و
ِ
خاطرههای قومی و جمعی و سازوکار هویت ایرانی
و اسالمی اهمیت بسیار دارد .عزم و اندیشهی
حادث
حکیمانهی امام(ره) ،فراتر از صورتِ ظاهر و
ِ
جنگ در محدودهی جغرافیایی معلوم ،متوجه
رویارویی با سلطهی قدرتهای استیالخواه و
آتشافروز و پیشآورنده و پایاندهندهی جنگ بود.
حیات واقعه را از مطلق
این وجه فارق که هستی و
ِ
جنگ به جهاد و مقاومت و سپس «دفاع مقدس»
تعبیر و تأویل کرد در نگاه به تاریخ و تاریخنگاری
چشمان
جنگ شاید بتواند افق دیگری را در برابر
ِ
اهل تحقیق و تفکر بگشاید ،بلکه دور نیست گفته
آید در صورت هوشمندی و فهم این موقعیت،
طلیعهی تاریخپژوهی جنگ /دفاع مقدس ممکن
است زمینهساز تحول فکری و پیدایی نظریهها و
روشها در مطالعات تاریخی شود.
دریچه

مالی مشکل بزرگ پرسپولیس
و استقالل است.
با وعده داورزنی ،پرسپولیس
و استقالل در هیات مدیره
دچار تغییر خواهند شد و ترمیم
کاملی در این دو هیات مدیره
اتفاق خواهد افتاد .حضور چهره
های اقتصادی و افرادی که
بتوانند در بهبود وضعیت مالی
دو باشگاه تغییری ایجاد کنند،
در اولویت وزارت ورزش برای
انتخاب است.

حمیدرضا صدر

تمام شد .انتظار پنج ساله به سر آمد .آنها برای کسب
عنوان قهرمانی لیگ فقط به یک امتیاز نیاز داشتند ،ولی
هر سه امتیاز را کسب کردند و قهرمانی را چهار صد
و شانزده کیلومتر دور از برنابئو به چنگ آوردند ،جایی
در کرانه های مدیترانه .آخرین باری که رئال مادرید
قهرمان لیگ شد در دوردست ها به نظر می رسد .خیلی
دور؛ ولو آن که بسیاری از بازیکنان آن دوران هنوز به
میدان می روند .سال  2012بود .ژوزه مورینیو روی
نیمکت نشسته بود ،کاسیاس بازوبند کاپیتانی را داشت،
پپ گواردیوال آخرین فصلش را در نوکمپ سپری می
کرد و ریکاردو کاروالیو ،سامی خدیرا ،مسعود اوزیل،
ژابی آلونسو ،گونزالو هیگواین و آنخل دی ماریا رئالی
بودند .رئال آن فصل با  100امتیاز قهرمان شد ،با نه
امتیاز بیشتر از بارسلونا .پس از آن فرصت ها از دست
رفتند ،از فصلی به فصل دیگر با فاصله های انگشت
شمار .رئالی ها سال  2013با پنج امتیاز از بارسا دوم
شدند ،در  2014کنار بارسا با سه امتیاز کمتر از آتلتیکو
مادرید سوم شدند ،سال  2015با دو امتیاز کمتر از بارسا
دوم شدند ،سال  2016با یک امتیاز کمتر از بارسا دوم

شدند ...بنابراین قهرمانی  2017با  93امتیاز و فقط سه
امتیاز بیشتر از بارسا طعم شیرینی پیدا کرد .خیلی زیاد.
کسب قهرمانی طی نبردهای شانه به شانه همیشه به
یادماندنی تر بوده.
قصه این فصل وارونه آغاز شد و ادامه پیدا کرد .رئال
فصل را با صدرنشینی سپری کرد و بارسا بود که به
دنبال مادریدی ها دوید و نه برعکس .کاتاالن ها طی
دو برهه سر بلند کردند و به نظر رسید می توانند رئال
را پایین بکشند .پیروزی باور نکردنی برابر پاری سن
ژرمن در اروپا بارقه امید را زنده کرد و پیروزی شیرین
در ال کالسیکو آنها را در یک قدمی مادرید قرار داد.
ولی مردان برنابئو پس از آن ذره ای نزول نکردند و پس
از شکست  2-3از بارسلونا طی پنج بازی در لیگ بیست
گل زدند .کاتاالن ها امیدوار بودند ماالگا به رهبری
میشل ستاره سابق رئال مددکارشان شود .ماالگا در
همین میدان  2-0بارسا را شکست داده و سویا را 4-2
به زانو درآورده بود .میشل مرد میانه دار و دسته معروف
به «الشخورها» در رئال کنار امیلیو بوتراگوئنو ،میگل
پاردزا ،رافائل مارتین واسکوئز ،مانوئل سانچز همه را
حیرت زده کرده بود ،ولی گل زودهنگام رونالدو آب

سردی پاشید بر هیجان روز آخر .او خیلی زود تعلیق روز
آخر را تمام کرد و بنزما آخرین گل فصل رئال در لیگ
را زد و رئال پس از پنج سال بر بام نشست.
وداع لوییز انریکه در نوکمپ سرد بود ،خیلی سرد.
بدون هورا کشیدن .بدون در آغوش کشیدن از ته دل.
همه فراموش کرده بودند او همان مربی بوده که سه
گانه رویایی را به ارمغان آورد .در عین حال خریدهای
 175میلیون یورویی بارسا پس از سه گانه چیزی جز
ریخت و پاش نبودند .احتماال فقط ساموئل امتیتی 25
میلیونی نمایشی در خور قیمتش ارائه داد و  150میلیون
پرداخت شده برای آردا توران ،لوکاس دین ،آندره گومز،
آلیکس ویدال و پاکو آلکاسر گرهی را باز نکرد .خط
میانی بارسا پس از  2015با رفتن ژاوی نزول کرد و
درخشش گاه و بیگاه اینیستا و راکیتیچ برای قهرمانی
کافی نبودند .از دست دادن دنی آلوز حیرت آور بود ،دنی
آلوز که در اواخر فصل بهترین بازیکن یووه شد و در
فینال لیگ قهرمانان به مصاف رئال خواهد رفت .دنی
آلوز که می گفت بارسا نمی داند چگونه با بازیکنانش
رفتار کند .در سوی دیگر زیدان ایستاده .اولین مربی
فرانسوی که پس از چهل و هفت سال – پس از مارسل

یک روز پس از پایان فصل اخیر
لیگ برتر روسیه ،مراسم بهترینهای
فصل  2016 - 2017باشگاه روستوف
برگزار شد و بازیکنان برتر جوایز خود
را دریافت کردند .باشگاه روستوف
از مدتی قبل با مشارکت هوادارانش
نسبت به انتخاب برترینهای فصل
اقدام و با برگزاری مراسمی از آنها
تقدیر کرد .سردار آزمون ،ملیپوش
ایرانی تیم فوتبال روستوف روسیه
توانست عنوان تکنیکیترین بازیکن
فصل را از آن خود کرد .این خبر
خوشایندی است که سردار جوان در
مسیر درستی حرکت می کند و روز به
روز با تکنیک و پشتکارش بیشتر می
درخشد .تیم روستوف در فصل اخیر
لیگ برتر روسیه با  48امتیاز رتبه ششم
جدول ردهبندی را به خود اختصاص
داد .این تیم این فصل در لیگ
قهرمانان اروپا به مرحله گروهی صعود
کرد .سپس در لیگ اروپا حضور یافت
و در مرحله یکهشتم نهایی توسط تیم
مطرح منچستریونایتد حذف شد.

پارسا مردی بود و در جوار او بازارگانی بود که
شهد و روغن فروختی ،و هر روز بامداد قدری از
بضاعت خویش برای قوت او بفرستادی .چیزی
ازان بکار بردی و باقی در سبویی میکردی و در
طرفی از خانه میآویخت .بآهستگی سبوی پر
شد .یک روزی دران مینگریست .اندیشید که:
اگر این شهد و روغن بده درم بتوانم فروخت،
ازان پنج سرگوسپند خرم ،هرماهی پنج بزایند و
از نتایج ایشان رمها سازم و مرا بدان استظهاری
تمام باشد ،اسباب خویش ساخته گردانم و زنی از
خاندان بخواهم؛ الشک پسری آید ،نام نیکوش
نهم و علم و ادب درآموزم ،چون یال برکشد اگر
تمردی نماید بدین عصا ادب فرمایم .این فکرت
چنان قوی شد و این اندیشه چنان مستولی گشت
که ناگاه عصا برگرفت و از سر غفلت بر سبوی زد،
درحال بشکست و شهد و روغن تمام بروی او فرو
دوید .و این مثل بدان آوردم تا بدانی که افتتاح
سخن بی اتقان تمام و یقین صادق از عیبی خالی
نماند و خاتمت آن بندامت کشد.

تشکر از هوادران آبی ها

دومینگو در آتلتیکو مادرید  - 1970اللیگا را فتح کرد.
زیدان که پس از فتح لیگ به فینال لیگ قهرمانان
می نگرد.
زیدان که گویی همیشه این جا بوده .همیشه این
اطراف.
وقتی رئال مادرید با آن شوت سر ضربش برابر بایر
لورکوزن نهمین قهرمانی اروپا را کسب کرد آن جا بود،
وقتی رئال دهمین قهرمانی اروپا را به رهبری کارلو
آنچلوتی فتح کرد آن جا بود و وقتی رئال پارسال
یازدهمین قهرمانی اروپا را به چنگ آورد در سن سیرو
روی نیمکت نشسته بود .زیدان برخالف پیشداوری ها
آرامش را به رئال بازگرداند و طی فصل ستاره هایش
را شکوفا کرد .رونالدو  40گل زده و کاپیتان سرجیو
راموس اوج گرفته و ایسکو ستاره تیم شده ...حاال
زیدان و رئال در موقعیت تاریخی قرار گرفته اند :تکرار
قهرمانی اروپا پس از دو قهرمانی  1989و  1990میالن
در بیست و هفت سال پیش و تکرار قهرمانی اروپا پس
از عصر طالیی دهه  1950رئال.
آنها می خواهند در کاردیف تاریخ را ورق بزنند.

همه چیز درباره ی آمار و ارقام فینال لیگ قهرمانان اروپا

سردار تکنینی
روستوف

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

قهرمانان کاردیف

فینال این فصل لیگ قهرمانان اروپا در شهر کاردیف برگزار می شود؛ شهری که برخالف
تاریخچه اش که آن را به نام سرزمین اژدها می شناسند ،قرار است شب سیزدهم خرداد همه چیز
را در ابعادی کوچک تر ازعظمت دیدار فینال برگزار کند .شهری که جمعیتش حدود چهار درصد
شهری مثل لندن است .کاردیف پایتخت ولز با جمعیت سیصد هزار نفری اش میزبان مهم ترین
مسابقه ی فصل اروپاست .در ورزشگاهی که فقط  33هزار نفر گنجایش دارد و همه ی پیش بینی
ها می گویند جو ورزشگاه به خاطر حضور گرت بیل به نفع رئال مادرید است .هرچند که فینال
کاردیف بین یوونتوس و رئال مادرید را باید کم تماشاگرین فینال اروپایی ده سال گذشته دانست؛
فینالی که به بهانه ی برگزاری اش به سراغ بررسی آمار و ارقام دو تیم رفته و مسابقات این فصل
آن ها را آنالیز کرده ایم.انگار قوانین لیگ قهرمانان اروپا برخالف تمام قوانین حول دنیای فوتبال
است که ارزش قائل شدن برای جوانان یک اصل کلی است .این فصل از بین چهار تیم حاضر در
مرحله ی نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا ،سه تیم جزو مسن ترین باشگا های تورنومنت بودند،
یوونتوس با نزدیک به سی سال و رئال مادرید و اتلتیکو مادرید با حدود  28سال سن تیمی جزو
باشگا های با تجربه و مسن اروپا به حساب می آیند و تنها نماینده ی غیر مترقبه ی مسابقات،
با میانگین حدود  24سال سن بود .نکته ی جالب اینکه یوونتوسی ها که فصل را با هرناندز سی
و دو ساله و پاتریس اورای سی و پنج ساله آغاز کرده بودند با میانگین سنی نزدیک به  31سال
مسن ترین تیم حاضر در فینال لیگ قهرمانان را با نام خود ثبت کرده اند .تورینی ها دو سال پیش
هم با میانگین سنی 29.84سال به فینال لیگ قهرمانان سال  2015رسیدند تا به همه ثابت کنند
رسیدن به مراحل باالی لیگ قهرمانان اروپا بیشتر از نیروی جوانی و دوندگی ،به فاکتور تجربه
نیاز دارد .یادمان نرفته که اینتر میالن مورینیو با 31.4سال آخرین قهرمان ایتالیایی تورنمنت بود.
برخالف رویه ی سال های گذشته که یوونتوسی ها در استفاده از ضربات کاشته و سرزنی استاد
بودند ،این فصل اقبالی در گلزنی با ضربات سر نداشتند .پای راست هیگواین و پیانیچ و پای چپ
الکس ساندرو و پائولو دیباال هارمونی عجیبی در خط حمله به گورخر ها داده و سبک بازی شان
را به هم ریخته است .هارمونی ای که باعث شده مدافعان یووه عطشی برای گل زنی نداشته
باشند و به حرفه ی تخصصی شان ،ساختن دیوار روبروی دروازه ی بوفون بپردازند که نتیجه اش
هم رکورد گل نخوردن ایتالیایی ها از زمان ریاست جمهوری اوباما در اروپا بود که البته روبروی
موناکو شکست .نکته ی مهم دیگر در فوتبال حرفه ای توجه به دوندگی مفید بازیکنان یک تیم
است .رسانه ها از بسکه از عبارت هایی مثل بنزین سبز و طراوت جوانی استفاده کرده اند ،این
واژه ها را نخ نما کرده اند ،اما وقتی آمار دوندگی موناکو را در اروپا ببینید ،باید اعتراف کنیم که
بنزین سبز واقعا وجود دارد .شاگردان ژاردیم با ستاره هایی مثل ام باپه ،18باکویوکو 22و برناردو
سیلوا  21ساله ،با مجموع دوندگی 1281کیلومتر در اروپا ،فارست گامپ ترین فوتبالیست های

کلیله و دمنه

دستگیری یک دختر در ورزشگاه آزادی
منع ورود قانونی زنان به ورزشگاه امروز مطالبه ی جدی ای
می باشد .در جریان دیدار تیمهای استقالل و العین در مرحله
یکهشتمنهایی لیگقهرمانان که با برد آبیهای تهران
همراه بود ،یک دختر که با ظاهری پسرانه در آزادی حاضر
شده بود ،توسط ماموران دستگیر شد .پیش از این هم چندین
بار دختران از این راه وارد ورزشگاهها شده بودند ،اما این
اولین بار طی این مدت بود که توسط ماموران دستگیر شدند.

محمد رضا عباسپور  -ملک سلمان از آمریکا  110میلیارد دالر اسلحه خرید

آشتی با زیدان ،خداحافظی با انریکه

ادبیات کالسیک -کلیله و دمنه

مهدی تاج پس از پایان دیدار تیم های فوتبال استقالل
ایران و العین امارات در لیگ قهرمانان آسیا عنوان کرد :جا
دارد از هواداران فوتبال بابت ایجاد جوی سالم و به دور از
هرگونه حاشیه در ورزشگاه آزادی در نخستین شب خرداد
ماه تقدیر و تشکر کنم .بدون شک اتحاد و همبستگی
آحاد طرفداران فوتبال در نمایش فرهنگ سالم هواداری
در ایران در یک بازی بین المللی ،شب خاطره انگیزی
را برای هموطنان عزیز رقم زد و امیدوارم فضای مثبت
در کلیه ورزشگاه ها و در همه سطوح داخلی و بینالمللی
سایه افکند .عالوه بر این،از همراهی صمیمانه مسوالن

حفظ بازیکنان سابق و نه! به جباری
سید رضا افتخاری مدیر عامل استقالل تهران پس از
پیروزی این تیم مقابل العین امارات موضع نهایی خود
را در مورد جذب مجتبی جباری گفت .او می گوید قرار
نیست جباری را جذب کنند و الویت استقالل حفظ بازیکنان
کنونی این تیم خواهد بود .ضمنا افتخاری از ماندن کاوه
رضایی در استقالل خبر داد و این تیم قصد دارد سایر
بازیکنانی که قصد جدایی داشتند را نیز حفظ کند.

تیم ملی هندبال مربی خارجی
می خواهد

علی رضا رحیمی عنوان کرد که در بهمن ماه سال
جاری مسابقات انتخابی جام جهانی را پیش رو داریم به
همین منظور بدنبال یک مربی خارجی برای هدایت تیم
ملی هستیم .وی افزود :با توجه به حضور بازیکنان ملی
پوش در لیگهای معتبر دنیا و سطح فنی باالی آنها قطعا
سرمربی تیم ملی خارجی خواهد بود .رحیمی از از کسانی
که طی سالیان گذاشته برای هندبال زحمت کشیدهاند
تقدیر کرد و گفت :معتقدم با کمک همه ارکان فدراسیون از
جمله باشگاهها و هیات ها و همچنین ادارات کل میتوانیم
هندبال ایران را به جایگاه واقعی خودش برسانیم.

بهترین مربی جزیره
دیشب در طی مراسمی با حضور سرالکس فرگوسن،
آنتونیو کونته به عنوان بهترین مربی سال جزیره انتخاب
شد .هواداران چلسی که طعم تجربیات خوبی را با کونته
چشیدند از این انتخاب به وجد آمدند.

ماهیگیری برانکو در برکه ی آبی ها

رحیم زهیوی ،مهاجم فصل گذشته استقالل خوزستان که
در نیم فصل دوم به الشحانیه قطر پیوست مذاکرات خود
را با باشگاه پرسپولیس جدیتر از قبل دنبال میکند .این
بازیکن تخفیف قابل توجهی هم به پرسپولیسیها داده تا
در جمع آنها قرار بگیرد.
گفتنی است زهیوی از استقالل تهران هم پیشنهاد دارد
اما تعلل آبیها برای جذب وی و اصرار منصوریان به جذب
مرتضی تبریزی و سجاد شهباززاده سبب شد تا زهیوی پای
میز مذاکره با پرسپولیس بنشیند .گفته میشود توافق نهایی
زهیوی با پرسپولیسیها منوط به پول نقدی است که آنها
باید به زهیوی بدهند.

اروپا هستند .اما بعد از آن ها یاغی های دیوید سمونه و پیرمردهای دوست داشتنی تورین حضور
دارند که انگار هم قسم شده اند تا لمس جام قهرمانی از دویدن نایستند.از سال  1955که تیمی
فرانسوی به نام استادرنس به فینال جام قهرمانی باشگاه های اروپا رسید و این روزها هم اثری
از آن در فوتبال فرانسه به چشم نمی خورد؛ تا سال گذشته که رئال مادرید برای یازدهمین بار
قهرمان تورنمنت شد 10 ،کشور اروپایی طعم قهرمانی باشگاههایشان را چشیده اند ،اسپانیایی ها
با  16قهرمانی و ایتالیایی ها با  12قهرمانی ،صدر نشینان این فهرست هستند و این دو کشور
 13خرداد دوباره رو در روی هم قرار می گیرند .البته شاگردان زین الدین زیدان در حالی به فینال
لیگ قهرمانان شهر کاردیف رسیده اند که هیچکس نمی تواند در شایستگی آن ها برای رسیدن
به فینال شک داشته باشد .بارزترین دلیل آن هم موقعیت هایی است که رئال مادرید در این فصل
اروپا خلق کرده است؛ رئال مادرید تنها باشگاه اروپایی است که در این فصل موفق شده 200
موقعیت گل در تمام تورنمنت ایجاد کند ،این یعنی در هر مسابقه نزدیک به  18موقعیت گل!
مادریدی ها از میانگین  18موقعیت گلی که ساخته اند به طور متوسط در هر مسابقه سه گل زده
اند ،یعنی  15درصد موقعیت های آن ها تبدیل به گل می شود .البته گول نام های بزرگی مانند
تونی کروس و لوکا مودریچ را نخورید؛ رئال مادرید این فصل هرقدر در داخل محوطه ی جریمه
فوق العاده ظاهر شده ،در گل زنی از خارج از محوطه ی  18قدم آمار خوبی ثبت نکرده است.
حتی تونی کروس و مودریچ شوت زن هم این فصل بخت گلزنی شان باز نشده است و شوت
هایشان وارد دروازه نشده است .مادریدی ها روی ضربات سر رونالدو و پای راست ستاره هایی
مثل خامس و موراتا برای قهرمانی دوازدهم حساب کرده اند .با تمام این تفاسیر به نظر می رسد
شاهد جدال جذابی در کاردیف باشیم.

سنگین شدن پرونده ی تراکتورسازی

باشگاه تراکتورسازی به خاطر شکایت خارجی های سابق
خود در چند ماه گذشته با دردسرهای زیادی مواجه شده
است؛ پس از بسته شدن دوپنجره نقل و انتقاالتی باشگاه
تراکتورسازی و مشکالتی که در جذب بازیکن جدید برای
این باشگاه به وجود آمد ،حاال بنا به اعالم فدراسیون فوتبال
پرونده های زیادی از شکایت خارجی های سابق در فیفا
وجود دارد .بر اساس فهرستی که فدراسیون از آخرین
وضعیت شکایت خارجی ها از باشگاه های ایرانی منتشر
کرده ،تراکتورسازان  8پرونده باز در فیفا دارند که ممکن
است در آینده مشکالت جدیدی را برای این باشگاه ایجاد
کند.

فدراسیون های موفق در

بازیهای کشورهای اسالمی

چهارمین دوره بازی های کشورهای اسالمی در باکو
آذربایجان به پایان رسید و ایران مقام سوم بازی ها را
به دست آورد .در میان رشته هایی شرکت کننده از ایران
 ،زورخانه و ووشو با کسب  6مدل طال بیشترین سهم را
در مدال آوری کاروان ایران داشتند و پس از آن کشتی در
حضور برخی صاحب نامهای جهان و المپیک صاحب 5
مدال طال شد .والیبال نیز تنها رشته تیمی بود که اعزام
شد و تیم ملی والیبال جوانان ایران در حضور تیمهای
بزرگسال سایر کشورها به مقام ارزشمند قهرمانی رسید.
کاروان ورزشی ایران توانست در این دوره صاحب  39مدال
طال 26 ،نقره و  33برنز شود.

