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پشت پنجرهی پلکهای من
خورشید
من خستهام! طلوع کن امشب برای من
میریزم آنچه هست برایم به پای تو
حاال بریز هستی خود را به پای من
مرحوم نجمه زارع

گذر و نظر

مورد عجیب
خانم پروفسور

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

نخستین تحقیقات جامع درباره روستاهای ایران توسط
خانم پروفسور آن لمبتون صورت گرفت .کتاب مالک و زارع
در ایران تالیف ا.ک.س .لمبتون به بررسی روابط و وضعیت
دو طبقه مالک و زارع در ایران میپردازد.
برخی معتقدند کتاب «مالک و زارع» خانم لمبتون به
اصالحات ارضی محمدرضا پهلوی در سال  ۱۹۶۰کمک
بسیار کرد .اما بعد از آن اصالحات ،خانم لمبتون کتاب
دیگری با همین عنوان نوشت و از اصالحات ارضی و
انقالب سفید شاه انتقاد نمود.
یکی از روایتهای مکتوب از حضور این دوشیزه محقق
انگلیسی در ایران در کتاب یادداشتهای علم جلد هفتم نقل
شدهاست که مربوط به خاطرات وی طی سالهای 1346
و  1347است .این روایت کوتاه عالوه براینکه گزارش یک
دیدار از یک ایرانشناس با وزیر دربار شاهنشاهی است ،در
شناخت دیدگاههای هردو طرف جالب است ،و میتواند ما را
با حقیقت جامع ه روستایی در آن سالها آشنا نماید .در این
کتاب میخوانیم:
صبح خیلی کار داشتم .مالقاتهای مختلف ،از آن جمله
خانم آن لمبتون که یک خانم انگلیسی و دکتر در ادبیات
فارسی از دانشگاه لندن است و در ایران سابقه زیادی دارد.
(سابقا در سفارت انگلیس در تهران بود) به عالوه ،راجع به
زمین داری از عهد هخامنشیان تاکنون در ایران مطالعه
کرده ،و کتاب عالی نوشته است .دیدنم آمد .او االن ده هفته
است که در ایران بسر میبرد .نقاط ذیل را بازدید کرده است:
تمام کردستان و آذربایجان غربی به عالوه یزد و کرمان و
تمام دهات آنها را  .واقعا به همتش آفرین گفتم .یک
صد و چهل شرکت تعاونی روستایی را بازدید کرده .مابین
آنها فقط  6عدد بد بودند و  3عدد متوسط .بقیه عالی بوده
اند و مخصوصا تعجب داشت از این که چهطور اینها بعد
از اصالحات ارضی به این خوبی کار کرده و در خصوص
اصالح بذر ،ترویج کود شیمیایی ،توزیع وامهای روستایی،
تهیه آب ،این همه با روشن بینی عمل کرده اند .من خیلی
خوشحال شدم .گزارش به شاهنشاه عرض کردم .ایشان
هم خوشحال شدند .از احساسات مردم نسبت به شاهنشاه
هم خیلی تعریف کرد .همه به او گفته اند :شاهنشاه
آزادکننده ماست .البته باید اضافه کنم که ما هیچکس را با
او نفرستادیم .خودش به میل خود هرجا خواسته رفته است.
این است معنی حقیقی انقالب[ .یادداشتهای علم ج  7ص
 .492تهران ،نشر معین]1393 ،
برگی ازتاریخ

سالگرد جام زهر!

دولت جمهوري اسالمي  18ژوئيه  27( 1988تیر ماه
 1367خورشيدي) تصميم گرفت كه قطعنامه شوراي
امنيت سازمان ملل را بپذيرد ،با آتشبس موافقت كند
و جنگ  8ساله با عراق از اوت اين سال پايان يافت.
در پي قعطنامه  582كه مورد اعتناء قرار نگرفته بود،
شوراي امنيت سازمان ملل  20ژوئيه 1987قطعنامه 598
را كه در آن از عراق و ايران اكيدا خواسته شده بود به
جنگ پايان دهند به اتفاق آراء تصويب كرد .اين قطعنامه
که از اوت  1988به اجرا درآمد ادامه جنگ دو کشور را
محکوم کرده بود.
اين جنگ از 22سپتامبر ( 1980آخر شهريور )1359
با تعرض عراق به ايران آغاز شده بود .در آنزمان هنوز
ارتش ايران نظم گذشته را به دست نياورده و بازسازي آن
تكميل نشده بود .بسياري از مورخان ،به اجرا درنيامدن و
تعويق بسياري از شعارهاي انقالب سال  1357را نتيجه
اين جنگ مي دانند كه در عين حال زيان مالي هنگفت
به ايران وارد ساخت.
در جريان اين جنگ دوبار رونالد رامسفلد از مقامات
وقت کاخ رياست جمهوري آمريکا (و بعدا وزير دفاع اين
کشور) در بغداد با صدام حسين رئيس جمهور وقت عراق
مالقات کرده بود.
در  ۲۹تیر  ۱۳۶۷پیامی درباره پذیرش قطعنامه منتشر
کرد که به «نوشیدن جام زهر» معروف شد .پذیرش این
قطعنامه هرچند به معنای پذیرش آتشبس از سوی ایران
بود ،ولی عراق به حمالت خود ادامه داد و مجدداً داخل
خاک ایران شد تا نقاط مهمی از جمله خرمشهر را به
دست بیاورد تا با وضع بهتری در مذاکرات حضور داشته
باشد ،اما موفقیتی بدست نیاورد و نهایت ًا جنگ در ۲۹
مرداد  ۱۳۶۷پایان یافت.
بر اساس بند  ۷قطعنامه  ۵۹۸قرار شد پس از آنکه
کمیتهای در سازمان ملل متحد تشکیل شده و کشور
متجاوز اعالم شد ،میزان خسارات تعیین شود و در
راستای آن صندوق بینالمللی پول ویژهای برای کمک
به خسارت دیدگان جنگ ایران و عراق ایجاد گردد
که تاکنون این صندوق ایجاد نشده است .بر اساس
گزارش خبرگزاری مهر در سال  ،۱۳۸۸مسئوالن
ایران پس از  ۱۸سال از اعالم متجاوز بودن عراق در
جنگ ایران وعراق ،هیچ پاسخ شفافی در قبال سرانجام
دریافت غرامت و اجرای مفاد قطعنامه  ۵۹۸ندادند .این
خبرگزاری بایادآوری دریافت غرامت کویت از عراق با
حمایت آمریکا ،اعالم کرد که برخی از کارشناسان ،عدم
توفیق ایران درگرفتن غرامت از صدام را کارشکنی و
مخالفت آمریکا عنوان میکنند.
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سوگ مردانه برای زنانگی در ایران؛ از آتنا اصالنی تا مریم میرزاخانی

ادیب مستور

سوگ مردان ایرانزمین برای مریم میرزاخانی شاید
اظهار ندامتی بر رفتارهای نهادینه شده در درون آنها
باشد .طی روزهای گذشته  2اتفاق جامعه ایران را
تکان داد و مردم را در یک صف و جایگاه همصدا و
همنظر قرار داد که محور هر دو زنها بودند.
آتنا اصالنی ،دختری با ویژگیهای برجسته زنانه؛ از
معصومیت کودکانه تا مقنعه زنانه.
آتنا فریاد زنانهای است که مردان جامعه قرنها
مظلومیت او را گواهی میدهند .همسویی و خروش
عواطف مردان جامعه نه همسویی با مظلومیت آتنا که
گواهی بر بزرگ بودن زن و کوچک بودن ساختگی آن

در طول تاریخ است .کوچک بودن زنی که بزرگ است
اما در فکر ما کوچک برساخت شده است.
زن محور برانگیختگی عاطفی و نقطه کانونی
احساسات مردم مشرق زمین است .دنیای مردانه
شرقیها با زنان هویت و معنی مییابد.
جامعه ایران از دوران باستان همواره زنانه بوده
است .محور اصالت خونی زنان بودند و ارتباط با زنان
(ازدواج) نقطه انعطاف جامعه کاستی دوران ساسانی
بوده است.
تشییع آتنا گواهی بر جایگاه و مقام زنانه است که
قرنها به تارج مردان رفته تا تنها مردانگی در ویترین
جامعه جلوه نماید .مردانی که خود میدانند بدون زنان
ویترین و جامعهای وجود نخواهد داشت.

درد و اندوه زنانه به تاریخ پیوسته است اما در ایران
همچنان زنی زن است که بسوزد و بسازد .مرد خود را
راضی نگهدارد و از روزنه مردان به دنیا بنگرد.
رنج ،اندوه ،گریه ،اشک و غم همگی زنانهاند و
ساخت مردان از آن به دور است.
این ظلم تاریخی اشک مردان در تشییع آتنا را در
آورد.
مرگ شوکآور دیگر مرگ ناگهانی مریم میرزاخانی
بود.
دختر ایرانی خودساخته که مقام اول جهان در یک
رشته سخت مردانه را داشت .مقامی که به خودی خود
عطش ایرانیان به اول بودن در جهان را ارضا میکرد.
شاید پرداختن به مرگ وی برای ارضای توهم «ایران

مالک مطلق کل تاریخ» باشد.
اما میرزاخانی تابوهای زنانگی را شکست و بر قله
علم فریاد «زنان هم میتوانند» را برآورد.
علم مرد و زن نمیشناسد برساختها باید تغییر کند
تا استعدادها در جایگاه واقعی قرار گیرند؛ مریم نمونه
این استعدادهای نهفته بود.
تصورات ذهنی ما مریمها را زنده به قبرستان روزگار
سپردهاند این تصورات باید تغییر کنند تا میرزاخانیها
جایگاه خود را دریابند.
سوگ مردان ایران زمین برای مریم میرزاخانی شاید
اظهار ندامتی بر رفتارهای نهادینه شده در درون آنها
باشد.
(شوشان)

ابوعلی سینا از موثرترین دانشمندان حوزه فیزیولوژی ورزشی

دکتر علیرضا امانی
کمتر کسی را میتوان در دنیا یافت که نام

ابوعلی سینا را نشنیده باشد .ابوعلی سینا را برخی
از دانشمندان و مورخان به قدرت پدر علم پزشکی
مینامند .جالب است بدانیم که عالوه بر اینکه
کتاب قانون در طب بوعلی به عنوان کاملترین
کتاب پزشکی در دوران خود نامیده میشد این
کتاب امروزه مورد بررسی بسیاری از مراکز علمی
قرار گرفته و بررسی این کتاب نشان داده است
که این کتاب عالوه بر طب بالینی دستی بر سایر
حوزههای مرتبط از جمله فیزیولوژی ورزشی
نیز داشته است تا جایی که در بخش اول کتاب
فیزیولوژی ورزشی که توسط موسسه ACSM
منتشر گردیده است از این کتاب به عنوان کتابی

اثرگذار در حوزه فیزیولوژی ورزش نام برده شده
است .گفتنی است که انجمن پزشکی ورزشی
آمریکا از مهمترین مراکز در توسعه سالمت و
ورزش دنیا میباشد که کتابهای آن به عنوان منابع
برتر این حوزه در تمام دانشگاههای دنیا تدریس
میگردند .جای بسی خوشحالیست که نام این
دانشمند نامی ایران در کتابهای برتر دنیا به
نیکی یاد میگردد ولی نگرانی از آن که نام و
خدمات این دانشمند بزرگ در زادگاهش کمتر یاد
میکنند و باید خدماتی علمی این بزرگ مرد را در
کتابهای خارجی مطالعه نمود.
بوعلی سینا در بخشی از کتاب قانون در طب

میگوید «تاثیر تمرین بستگی به شدت تمرین و
مقدار آن که شامل تکرار و زمان میباشد دارد».
اصلی که هنوز نیز اساس علم تمرین میباشد.
بوعلی سینا در کتاب قانون در طب بر اثرات
مثبت تمرینات ورزشی با شدت میانه بر روی
گردش خون و بهبود کارایی بدن انسان اشاره دارد
و همچنین در بخشهایی از این کتاب مینویسد»
تمرینات بدنی میتوانند باعث بازیابی توان
اندامهای تحلیل رفته و ضعیف گردد ».مواردی
که این دانشمند بزرگ در حدود  1000سال پیش
نوشته است هنوز مورد بررسی فیزیولوژیستهای
ورزشی قرار میگیرد.

بازیکن دورگه ایرانی -هندی پارس جنوبی در سودای تیم ملی
بازیکن دورگه ایرانی -هندی تیم پارس جنوبی جم اعتقاد
دارد تیمش برای لیگ برتر هفدهم خوب بسته شده و نتایج
مطلوبی کسب خواهد کرد.
به گزارش مستقل به نقل از ورزش سه ،امید سینک
درباره اردوی تیم پارس جنوبی جم در کشور ارمنستان
اظهار داشت :اردو که عالی بود و قبل از اردوی ارمنستان
یک اردوی خوب دیگر هم داشتیم .در این اردوی ارمنستان
بچهها بیش از پیش با هم رفیق شدند و باعث شد قدیمیها
و جدیدها بهتر با هم هماهنگ شوند .در این اردو کادرفنی
به خوبی بدنسازی تیم را جلو برد و در کنار آن هم کارهای
تاکتیکی را به بهترین شکل پیش بردیم .بازیهای دوستانه
خوبی هم انجام دادیم و قرار است بعد این اردو چند روزی
هم در تهران اردو داشته باشیم و با انجام چند بازی
تدارکاتی دیگر آماده شروع مسابقات لیگ شویم.
وی درباره بازی با استقالل در اردوی ارمنستان عنوان
دربی  85لغو شد .دیروز خبر قطعی لغو دربی به گوش همه
رسید اما اکنون اگر کمی در سایتهای ورزشی و غیر ورزشی
جستجو کنید باز هم احتماالت برگزاری آن در آلمان را میبینید.
تصویر وقتی آلمانیها سرگیجه گرفتند /میخواستن یه ستاره
دیگه بزنن رو لباسشون! به گزارش جام جم آنالین  ،برگزار شدن
یا نشدن دربی در آلمان به یک مساله خستهکننده تبدیل شده
است .هر روز خبر جدیدی درباره آن به گوش میرسد .این دربی
تا به حال چند بار لغو شده و پس از آن به سرعت اعالم میشود
که قطعا دو تیم مقابل یکدیگر در آلمان به میدان میروند.

فوتـــــ بالیــــوود!

کرد :پارس جنوبی عالی بسته شده و بازیکنان خوبی داریم.
بازی همیشه مقابل استقالل و پرسپولیس متفاوت است و
امسال هم این تیمها تیم قدرتمندی را روانه لیگ کرده اند.
در همین بازی دوستانه استقالل کامال پوست انداخته بود و
با چهرهای متفاوت برابر ما قرار گرفت .ما از استقالل یک
بازی به سبک و سیاق فصل گذشته را انتظار داشتیم که
یک تیم دفاعی با دوندگی کم است که اینطور نبود .تیمی
که یک سروگردن از تیم فصل قبلش باالتر است و به نظرم
همه تیمها مقابل آنها و همچنین پرسپولیس کار دشواری
خواهند داشت و این دو تیم مدعی اصلی قهرمانی هستند.
بازیکن تیم پارس جنوبی همچنین گفت :همه بازیها
سخت است اما مشکلی نیست چون کادرفنی قوی و کاربلد
و همچنین تیم آنالیزوری خیلی خوبی داریم و این بازی
دوستانه با استقالل مالک نیست و در لیگ به خصوص در
جم استقالل و حتی پرسپولیس را مؤاخذه خواهیم کرد و

اصال نگران رویارویی با آنها نیستیم .باخت ما مقابل آنها
دوستانه بود و چهره و قدرت واقعی ما را استقالل در لیگ و
به خصوص در جم ببیند .سینک درباره اینکه همبازیانش به
او «امید رونالدو» می گویند ،بیان کرد :شاید باورتان نشود
رونالدو الگوی فوتبالی من نیست و تنها الگوبرداری من از
او از سبک زندگیاش است و سعی کردم از نظر فوتبالی
سبک نیمار در بارسلونا را دنبال کنم .با این حال نمیدانم
چرا سبک شوت و ایستگاهی زدنم شبیه رونالدو شده است.
وی درباره شانس حضورش در تیم ملی فوتبال افزود :باور
کنید دلیل اصلی ماندنم در پارس جنوبی همانطور که قبال
گفتم با توجه به پیشنهادی که تیم ملی هند به من داده
بود همین حضور در تیم ملی ایران که سطحی به مراتب
باالتر دارد بوده و دنبال همین موضوع هستم .تمام سعی
من و بازیکنان پارس جنوبی همین است و جدا از تشکری
که از تارتار بابت این حمایت دارم ،شک نکنید با شناختی

بازتاب لغو دربی سرخابیها در توییتر

این دیدار حاال سوژه توئیتر شده است .کاربران به مشخص
نبودن تکلیف دربی  85واکنش نشان دادهاند:
 خیلی دوست دارم با این ماجرای لغو دربی یه فیواستار دربیارماما میترسم یه تیمی بابت اون استار ،یه ستاره دیگه بزنه!
 تا حاال  ۹بار خبر لغو شدن دربی دوستانه اومده اگه یکباردیگه خبر لغو بیاد میشه  ۱۰بار و لنگیا میتونن یه ستاره دیگه
بزنن رو پیراهنشون.
 پرسپولیس دربی آلمان رو لغو کرد بابا دیگه  ۴تا به تیر  ۴تابه تور بال به دور که این صحبتا رو نداره.

 بنظرم با گل و شیرینی بریم سراغ آدامس پرستو و دستمالُ
استقالل از دست این
کاغذی به گل برشون گردونیم پرسپولیس
اسپانسره نجات بدیم
واال زشته به خدا .آلمانیا بیشتر از ما سرگیجه گرفتنپرسپولیس طفلی میدونست میاد آلمان ضایع میشه منتفیکرد دربی رو.
یکی نیست به اینا بگه بابا دست بردارین این کارا چیهمیکنین .خب از اول بگین نمیخواییم شیش تایی بشیم تموم
دیگه

برای نخستین بار تیمهای ملی کاراته ایران به مقام
قهرمانی در چهار رده سنی پیکارهای قهرمانی اسیا دست
یافت.
به گزارش مستقل و به نقل از سایت فدراسیون کاراته،
در مسابقات قهرمانی آسیا که با حضور  ۶۶۰ورزشکار از
 ۲۷کشور بهمدت چهار روز در آستانا قزاقستان برگزار
شد ،تیمهای ملی کاراته کشورمان برای خلق این موفقیت

بزرگ به  20طال 12 ،نقره و  10برنز دست یافت .ژاپن با
 16طال 8 ،نقره و  14برنز دوم شد و تیم قزاقستان میزبان
بازیها با  8طال6 ،نقره و  13برنز در مکان سوم ایستاد.
تیمهای عربستان با  5طال2 ،نقره و  10برنز و اندونزی
با یک طال 4 ،نقره و  7برنز چهارم و پنجم شدند .در سال
 2011که چین میزبان کاراته کاهای نوجوان ،جوان ،امید
و بزرگسال دو بخش مردان و زنان بود ،ژاپن با  14طال،
 7نقره و  10برنز قهرمانی را از آن خود کرد.
ایران با  11طال 7 ،نقره و  9برنز نایب قهرمان شد و
چین میزبان با  5طال 6 ،نقره و  5برنز به مقام سوم دست
یافت .در سال  2012که پیکارهای آسیایی در تاشکند
ازبکستان برگزار شد ،ژاپنیها باز هم قهرمان شدند؛ این
بار با  17طال 5 ،نقره و  5برنز.

سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان گفت :پس از اعالم
نظر پزشکان کیمیا علیزاده امروز (دوشنبه) از بیمارستان
مرخص شد.
خبرگزاری ایسنا :مهرو کمرانی درباره آخرین وضعیت و
ترخیص کیمیا علیزاده از بیمارستان ،اظهار کرد :علیزاده
قرار بود روز شنبه از بیمارستان مرخص شود ،ولی با توجه
به مشکالتی که از ناحیه گوارش و معده در طول دوره
درمان برایش ایجاد شده بود ،با نظر پزشکان مقرر شد تا
امروز (دوشنبه) در بیمارستان تحت مراقبت باشد و پس از
بهبودی کامل مرخص شود .خوشبختانه پس از آزمایشات

و چکاپ کامل پزشکان تصمیم گرفتند که او میتواند
امروز از بیمارستان مرخص شود.
سرمربی تیمملی تکواندو بانوان درباره مدت زمان دوری
علیزاده از میادین ،گفت :به هر حال او حداقل یک سال بر
روی شیاپ چانگ نخواهد رفت .علیزاده به دلیل سالها
حضور در اردوی تیم ملی نیاز به استراحت دارد .حتی اگر
بر روی پای او جراحی صورت بگیرد یا نیازی به جراحی
نباشد ،یک سال او را در اردوها نخواهیم دید .به نظرم در
این یک سال او میتواند هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ
جسمی دوباره خود را آماده مبارزه کند.

مهرو کمرانی درباره آسیبدیدگیهای علیزاده از ناحیه
دست و پا و احتمال جراحی ،بیان کرد :علیزاده قبال از
ناحیه روی دست دچار شکستگی شده بود و در همان زمان
به دلیل عدم تشخیص درست پزشکان این شکستگی
درمان نشده بود .در حال حاضر با کوچکترین برخورد به
دست او مفصلهای روی دستش دچار خونریزی میشود
و به همین دلیل حتما در طی این سال عمل جراحی بر
روی دستش صورت خواهد پذیرفت .درباره آسیبدیدگی
وی از ناحیه پا نیز منتظر انجام  MRIو تشخیص پزشکان
هستیم.

کیمیا علیزاده از بیمارستان مرخص شد

نامه اداری

شاعر :استاد ابوالفضل زرویی

نامهاي از من به سوي حضرت عالي
صدر مؤيد ،وزير كار« ،كمالي»
بعد سالم و دعا و عرض ارادت
بعد تعارف حضور حضرت عالي
گر كه بپرسي ز حال بنده ی ناچيز
نيست به جز دوري تو ،هيچ ماللي
بنده بيكار ،شد مصدع اوقات
تا بكند عرض احترامي و حالي
زندگي ما تمام ،خواب و خيال است
بس كه شنيديم وعدههاي خيالي
گاه پي كار ،رفتهام سر جاليز
گاه سوي كشتزار گندم و شالي
پيش مدير فالن اداره كه رفتم
گفت كه« :بپا به ميز بنده نمالي»
چوب خطم از وفور قرض شده ُپر
كيسهام از قرض آن و اين شده خالي
رفت گرو ،دیگ و تاس و چمچه و چنگال
رخت و لباس و لحاف و پشتی و قالی
قاشق و کفگیر و تشت و سیخ و سه پایه
دیزی و بشقاب و کشک ساب ُسفالی!
كرد ز جيب ُكتم معاينه دكتر
گفت شده مبتال به ضعف ريالي
در صفحات جرايد است كه دارد
هي رقم اشتغال ،رو به تعالي
نامه نوشتم كه تا مگر كند از لطف
حضرت والي ،عنايتي به موالي
عبد مذنّب مقیم زاویه ّ ،
مل
«اول اردیبهشت ماه جاللی»

کوتاه ورزشی

کابوس مسی و رونالدو از اللیگا رفت

که از کیروش داریم قطعا او ما را خواهد دید .اینطور که
شنیدم جزوترینهای لیگ یک به عنوان یکی از فنیترین
بازیکنان هستم و میخواهم این عنوان را حاال در لیگ برتر
به دست بیاورم .مطمئن باشید کاری میکنم که تارتار به
خاطر من حتما با کیروش صحبت کند.
 خوب بعد از این همه این بکش ،اون بکش باالخره دربیمنتفی شد.
 زندگی بدون دربی مسخره بازی زیباتر است. دربی دوستانه تهران که قرار بود در آلمان برگزار شود طبقخوش شانسی همیشگی آبیها لغو شد.
 میگم یه وقت زشت نباشه پرسپولیس این بازی را کنسلکرد .اصلنم معلوم نیست ترسیدنااااا.
پرسپولیس منتفی کرد دربی رو چون حوصله بازی کردنجلوی پیشکسوتان تهران رو نداشت.

قهرمانی تاریخی کاراته ایران در رقابتهای آسیایی
کاراتهکاهای کشورمان برای تثبیت نایب قهرمانیشان
صاحب  11طال 7 ،نقره و  16برنز شدند.
قزاقستان هم با  3طال 4 ،نقره و  5برنز بهجای چین،
تیم سوم معرفی شد .سال  2013مسابقات قهرمانی آسیا با
میزبانی امارات برگزار شد ،جایی که ژاپن بار دیگر قهرمان
شد .کاراتهکاهای ژاپن در تاتامی دبی  16بار طال گرفتند.
 7بار نایب قهرمان شدند و  5بار هم روی سکوی سوم
ایستادند .کاراته کاهای کشورمان اگرچه یک طال بیشتر
از دو دوره قبل گرفتند ،اما باز هم نایب قهرمان شدند.
 12طال 9 ،نقره و  11برنز سهم بچههای ایران از
مدالهای توزیع شده از آسیایی امارات بود.
کویت با  2طال 4 ،نقره و  6برنز تیم سوم آسیا معرفی
شد .بعد از وقفهای یک دورهای ،بار دیگر کاراته آسیا

طنز

شاهد همزمانی مبارزات چهار رده سنی است؛ پیکارهایی
که شاید آخرین دوره آن بشکل فعلی باشد.
رده بندی مدالها در پایان مسابقات این دوره:
-1ایران  20طال 12 -نقره 10 -برنز
-2ژاپن  16طال 8 -نقره 14 -برنز
-3قزاقستان  8طال 6 -نقره 13 -برنز
-4عربستان سعودی  5طال 2 -نقره 10-برنز
-5اندونزی  1طال 4 -نقره7 -برنز
 6چین تایپه  1طال 3 -نقره 6 -برنز
 -7چین  1طال 1 -نقره 5 -برنز
-8اردن  1طال 1 -نقره 4 -برنز
-9مالزی  5نقره و  9برنز
-10ازبکستان  3نقره 10 -برنز

دیگو آلوس ،سنگربان برزیلی و سابق والنسیا
به تیم فالمینگو برزیل ملحق خواهد شد .آلوس
موفق شد طی  10سال حضور در اللیگا به پنالتی
گیرترین گلر تاریخ اللیگا تبدیل شده و در این میان
پنالتی ستارگان بزرگی از جمله مسی و رونالدو را
نیز مهار کند .دیگو آلوس موفق شد  3بار پنالتی
رونالدو و یکبار پنالتی لیونل مسی را مهار کرده و
از این حیث رکوردار شود .همچنین دیگو آلوس با
مهار  25پنالتی از  51پنالتی و با ثبت آمار حیرت
انگیز  49درصد ،تبدیل به پنالتیگیرترین دروازه
بان تاریخ اللیگا شد.

لجبازی منصوریان با تیم امید
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس صادق
محرمی را در اختیار تیم ملی امید قرار داد ولی
علیرضا منصوریان تصمیم گرفت به این تیم
بازیکن ندهد .با وجود فشارهای فدراسیون،
منصوریان تاکید کرد نورافکن ،حسینی و قائدی در
کنار این تیم میمانند و بدین ترتیب استقالل با تیم
امید همراهی نکرد .منصوریان با حضور بازیکنانی
در تیم امید مخالفت کرد که همه میدانند فقط
یک نفر از آنها فیکس هستند .در ضمن استقالل
بیشتر زمان بدنسازی را سپری کرده و با وجود
مربی کاربلدی چون میک مک درموت ،منصوریان
میتواند نگران هیچ چیز نباشد.

انقالب چینیها در میالن!
بازگشت ميالن به سطح اول فوتبال اروپا
مىتواند هيجان انگيزترين اتفاق فصل آينده سرى
آ باشد .وينچنزو مونتال در فصل گذشت قدم در
مسيري گذاشت كه حاال در تابستان مالكان چينى
روسونرى را متقاعد كرده كه براى ادامه يافتن اين
مسير ،نياز به خريد بازيكنان بيشتر و بزرگتر است.

پایان کار تیم جودوی
جوانان ایران در آسیا
پرونده تیم جودوی جوانان ایران در رقابتهای
قهرمانی جوانان آسیا با  2مدال نقره و  4برنز بسته
شد .هجدهمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی
جوانان قاره کهن باحضور  177جودوکار از 17
کشور ،در شرایطی روز یکشنبه 25تیر ماه در شهر
بیشکک کشور قرقیزستان به پایان رسید که پرونده
جودوکاران جوان کشورمان با 2مدال نقره4 ،برنز،
3عنوان پنجم و 2رتبه هفتمی بسته شد.
کیفیت نامناسب زمین تمرین
امیدها در بیشکک

تیم فوتبال امید ایران که برای حضور در مسابقات
مقدماتی قهرمانی زیر  23سال آسیا به شهر بیشکک
قرقیزستان سفر کرده است ،عصر دیروز اولین
تمرین خود را در زمین مرکزی فدراسیون فوتبال
این کشور انجام داد .این تمرین در شرایطی برگزار
شد که زمین چمن ورزشگاه مرکزی بیشکک شرایط
مناسبی نداشت و شاگردان امیر حسین پیروانی در

وضعیت نامناسبی تمرین خود را برگزار کردند.

