در آستان دوست
زدست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فوالد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد
باباطاهر عریان

گذر و نظر

ورزش سیاسی بدون
سیاست کالن
آرش وکیلی

بازندگان انتخابات  96هنوز هم در فضای مناظرات
به سر میبرند و همانگونه که آن زمان شمشیر را از
رو بسته بودند قصد دارند شکست سنگینشان را از
هر طریقی که میتوانند حتی اگر شده با ارتباط دادن
موارد نامربوط ،دولت امید را تخریب نمایند.
شب گذشته پس از شکست سنگین استقالل
از العین امارات مدیران سایتهای اصولگرا و
روزنامهنگاران نزدیک به شهردار لولهکش تهران
در اقدامی بیشرمانه دست به عقدهگشایی بر سر
ورزشکاران حامی دولت روحانی گشودند و در
حرکتی گازانبری با طعنه و تحقیر نمک روی زخم
استقاللیها و به ویژه علیمنصور ریختند...
اگرچه نتیجهی ضعیف آبیهای پایتخت رسواگر
تفاوت سطح سیستم فشل و از درون فرسودهی
فوتبال ما با فوتبال حرفهای و مدرن دنیا بود ولی
رسوایی اقليتی بي انصاف و
بیش از آن نمایانگر
ِ
بي اعتبار بود كه در طمع قدرت حاضر به هر عملی
هستند! عدهای که هر پیشامدی را مستمسک آمال
تمامیتخواهانهشان قرار میدهند و زمانی حتی
براى شكست روحانى در اندیشهی تحقق دادن
به آرزوى تحريم كشور بودند؛ اینان چرا نبايد براى
نتيجهی یک بازی فوتبال اينگونه ذوق زده شوند؟
دلیلی ندارد که ازین توییتهای خشمناک و
بیمنطق دلآزرده شویم! اتفاقا باید خوشحال هم
بود چرا که این واکنشها نشانگر ضعف بخشی
اصولگرایان افراطی در میدان عمل است و در
از
ِ
کارزار چه چیزی بهتر از اینکه رقبایت از سر ضعف
و حماقت به هوچیگری بپردازند در حالیکه مردم
از واقعیتها آگاهند ...آنها تا زمانی که حاضر به
دیدن واقعیتها نباشند محکوم به شکست خواهند
بود.فوتبال امروز کشور ما حاصل سالها خستگی از
ایدئولوژیست ،فوتبالی که فساد اخالقی و اقتصادی
از بیخ تا بُنش را فرا گرفته و نهادهای نظارتیاش
در صفحات مجازی به دنبال عکس همسران
بازیکناناند تا محرومشان کنند.
فوتبالی که ملیپوشش برای فرار از خدمت به
وطن باز نمیگردد ،فوتبالی که گزارشگرش دالل
لباسهای تیم ملی میشود ...فوتبالی که محل عبور
و مرور بازنشستگان شده و هرجا که کم میآورد
پول بیتالمال به آن تزریق میشود تا بلکه سرپا
بایستد ...چنین فوتبالی مستحق باختهایی به
مراتب سنگینتر خواهد بود.
فوتبالی که در این سالهای طوالنی هرگز
نتوانسته نهادی مستقل شود و امروز ویترین ناکامی
مدیریت آنانیاست که ورزش را سیاسی کردند ولی
سیاست کالنی برای راهبرد ورزش نداشتند.
برگی ازتاریخ

قيام سربداران عليه خونخواران

در چنین روزی پس از یکصد و بيست سال استيالي
قوم تاتار و مغول بر ايران و بسياري از مناطق آسيا ،قيامي
مردمي در باشتين و سبزوا ِر خراسان عليه ظلم و تع ّدي
حاكمان مغول و عامالن مزدور آنان به وقوع پيوست.
اين نهضت كه به قيام «سربداران» شهرت يافته است،
از لحاظ وسعت ،بزرگترين ،از نظر تاريخي مهمترين
جنبش آزاديبخش خاورميانه در قرن هشتم هجري بود.
تالش پيگير رهبران آزاده و متد ّين اين قيام ،منجر به
تشكيل حكومت مستقل ملي و شيعه مذهب ايراني در
خراسان شد .مهمترين ويژگيهاي اين حكومت عبارت
بود از :تنفّر و انزجار از عنصر مغولي و تثبيت ايدئولوژي
تشيع امامي .نخستين حاكم سلسلهي سربداران،
ّ
«عبدالرزاق باشتيني» بود كه به مدت دو سال و چهار
ماه حكومت كرد .پس از وي« ،برادرش وجيه الدين
امير مسعود» به حكومت رسيد .امير مسعود بااینکه در
مردمداری و مبارزه با حاكمان مغول و تثبيت حكومت
سربداران ،داراي موفقيتهاي بااليى بود ،ليكن به خاطر
اختالف با شيخ حسن جوري (رهبر روحاني نهضت
سربداران) و توطئه در قتل او ،پايگاه مردميخويش را
از دست داد و حكومتش بهتدریج رو به ضعف نهاد .به
همين جهت سپاهش در نبرد با امراي مازندران متحمل
شكست گرديد و خود وي كشته شد .پس از مرگ امير
مسعود 10 ،تن ديگر از اين سلسله به حكومت رسيدند كه
معروفترين آنها عبارتاند از :شمسالدین علي ،خواجه
يحيى كرابي و خواجه علي مؤ ّيد .فقيه نامور شيعه شهيد
اول ،معاصر با خواجه علي مؤ ّيد بود كه در پي دعوت
ِشقيه» را در فقه
خواجه از وي ،كتاب شريف «اَللُّ ْم َع ُة ال َّدم ّ
امامي تدوين و به همراه نمايندهاي بهسوی خواجه علي
مؤ ّيد در سبزوار فرستاد .سرانجام در پي هجوم «امير
ولي» به سبزوار و محاصرهي چهارماههی اين شهر در
سال  783قمري ،خواجه علي مؤ ّيد ،دست نياز بهسوی
«تيمور لنگ گوركاني» دراز كرد و از او ياري خواست.
با تسليم شدن خواجه علي مؤ ّيد به تيمور لنگ ،پروندهي
حكومت سربداران نيز براي هميشه بسته شد و منطقهي
خراسان پس از  46سال رهايي از يوغ استعما ِر مغوالن،
مجدداً مقهور و مغلوب آنان گرديد.
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فراخوان مشارکت علمی برای:

همایش ملی «آسیب شناسی سیاستگذاری اقامت و تابعیت در ایران»
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی ،این مرکز با همکاری دستگاههای
اجرایی ،همایش ملی «آسیب شناسی سیاستگذاری
اقامت و تابعیت در ایران» را در تاریخ  24مهرماه سال
جاری برگزار میکند.
هدف از برگزاری همایش «آسیب شناسی سیاستگذاری
اقامت و تابعیت در ایران» ایجاد فضای گفتگو و تبادل
نظر میان صاحبنظران و محققین دانشگاهی و دستگاه
های اجرایی و نهادهای مدنی در حوزه اقامت و تابعیت،
نقد وارزیابی سیاست های اقامت و تابعیت در جمهوری
اسالمی ایران ،شناسایی اصول ،مبانی و رویکرد حاکم
بر ساماندهی اتباع خارجی بر اساس مولفه های اسالمی

ایرانی ،کمک به پیگیری منافع ملی از طریق تقویت روند
جذب و تسهیل امور اتباع خارجی به جای فرایند دفع
و تحدید آنها و تدوین اصول سیاستگذاری جمهوری
اسالمی ایران در حوزه اتباع خارجی است.
محورهای همایش:
.1نقد و ارزیابی قوانین و مقررات با محوریت مسائل و
مشکالت پیش روی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی
با مردان خارجی ،فرزندان اتباع خارجی متولد در ایران،
افراد دارای تابعیت مضاعف و افراد بی تابعیت در ایران؛
.2حقوق شهروندی و مسائل و مشکالت اتباع خارجی
در ایران؛
.3بایسته های سیاستگذاری و مدیریت جامع اتباع

خارجی در ایران با محوریت امکان سنجی تاسیس
سازمان ملی مهاجرت ،ساماندهی اقامت اتباع خارجی در
ایران و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی است.
مهلت ارسال چکیده مقاالت به همایش ملی «آسیب
شناسی سیاستگذاری اقامت و تابعیت در ایران» تا تاریخ
 7/4/1396و تاریخ ارسال اصل مقاالت 7/6/1396
خواهد بود.
عالقمندان می توانند چکیده مقاالت را به پست
الکترونیکی  hamayesh@majles.irارسال
نمایند و جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی
 rc.majlis.ir/hamayeshمراجعه کرده یا با
شماره  021 -83357300تماس حاصل نمایند.
دریچه

تکرار حماسهی ششتایی این بار در آسیا

افتضاح آبی...

در بازی که استقالل برای صعود به مرحله
یکچهارم نهایی تنها به یک مساوی نیاز داشت،
تاکتیک اشتباه منصوریان در ارائه بازی دفاعی
باعث شد سنگینترین نتیجه تاریخ استقالل در لیگ
قهرمانان آسیا رقم بخورد.با وجود حساسیت باالی
بازی تماشاگران زیادی از بازی با العین استقبال
نکردهاند ولی تماشاگران العین که ورزشگاه آمده
بودند پیش از شروع بازی پرچم بزرگ تیم خود را
به نمایش درآوردند .همچنین حدود  2هزار هوادار
ایرانی در ورزشگاه حضور داشتند و استقالل را با
شور و حرارت زیاد تشویق میکردند که متاسفانه
امیدهایشان پرپر شد.تیم فوتبال العین با ارائه یک
نمایش بینقص در نیمه اول بازی با  2گل به رختکن
رفت .در این بازی منصوریان با سیستم کام ً
ال دفاعی
تیمش را به زمین فرستاد و اوضاع در  25دقیقه
اول بازی کام ً
ال برای استقالل خوب پیش میرفت
تا اینکه در این دقیقه فرشید باقری تک هافبک

دفاعی استقالل مصدوم شد و  2دقیقه اول در نبود
او استقالل گل اول را دریافت کرد؛ اما بعدازاین گل
بازهم نمایش بینقص العین ادامه داشت و کایو
لوکاس بازهم به استقالل گل زد تا بازی در نیمه اول
با نتیجه  2بر صفر به پایان برسد .منصوریان در نیمه
اول جابر انصاری و محسن کریمی را به زمین فرستاد
و همین موضوع باعث شده که این تیم در نیمه دوم
امیدوار به برگشت به بازی باشد .استقالل در نیمه
دوم تنها به یک گل برای صعود نیاز دارد.
اما در نیمه دوم منصوریان قصد داشت تیمش
را تهاجمی کند که این تغییر سیستم نهتنها جواب
نداد بلکه باعث شد العینی ها آزادانهتر جلو بروند و
تلخترین نتیجه آبیها در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا را
رقم بزنند .استقالل در نیمه دوم با به نمایش درآوردن
یک بازی بیبرنامه ،پراشتباه و البته بیهدف  4گل
دیگر از حریف خود دریافت کرد تا حاال علیرضا
منصوریان قطع ًا از انتخاب سیستم کام ً
ال دفاعی برای
تیمش پشیمان باشد .کاوه رضایی در دقیقه  82بازی
یکی از  6گل را جبران کرد اما شاید تلخترین گل
دوران فوتبالش را به ثمر رساند.
در روزی که تقریب ًا تمام بازیکنان العین درخشش

فوقالعادهای داشتند ،عمر عبدالرحمن و کایو لوکاس
هرکدام با زدن  2گل به استقالل نقش مهمی در
پیروزی تاریخی تیمشان داشتند.در این بازی که
استقالل برای صعود به مرحله یکچهارم نهایی تنها
به یک تساوی نیاز داشت ،با  6گل خورده بدترین
نتیجه این تیم در تاریخ لیگ قهرمانان رقم خورد.
در این دیدار مرد سال فوتبال آسیا و ستاره العین
با جبران عملکرد بازی رفت ،در دیدار برگشت
مقابل استقالل نمایش فوقالعادهای داشت و تاثیر
زیادی در صعود تیم اماراتی ایفا کرد .هفته قبل همه
منتظر هنرنمایی عمر عبدالرحمان در ورزشگاه آزادی
مقابل استقالل تهران بودند اما حضور او در پست
غیر تخصصی و همچنین پوشش منطقی بازیکنان
استقالل در زمان تصاحب توپ این ستاره اماراتی
موجب شد کار خاصی از او دیده نشود و العین با
باخت تهران را ترک کند .اما در بازی برگشت مقابل
استقالل داستان متفاوت شد و عمر عبدالرحمان
که به پست تخصصی هافبک هجومی بازگشته
بود ،نشان داد بیدلیل از او بهعنوان مسی آسیا یاد
نمیکنند و چرا منصوریان به اهمیت مهار شماره 10
العین تاکید داشته است.

شوک بزرگ :حذف سید!

با اعالم سرمربی تیم ملی والیبال ایران نام 14
بازیکن حاضر در لیگ جهانی اعالم شد ،نکته قابل
توجه این لیست ،عدم حضور سیدمحمد موسوی در
بین اسامی دعوت شده است .بدین ترتیب ستاره تیم
ملی در لیگ جهانی حضور نخواهد داشت و بعد از
شهرام محمودی ،دومین غایب بزرگ ایران در لیگ
جهانی محسوب می شود.ایگور کالکوویچ سرمربی
تیم ملی والیبال ایران لیست نهایی شاگردانش برای
حضور در لیگ جهانی را اعالم کرد .با اینکه تصور
میشد او یکی از بازیکنان دریافت کننده یا پشت
خط زن را از لیست خارج کند ،با پنج دریافت کننده
و سه بازیکن سرعتی راهی لیگ جهانی شد ،شوک
این لیست خط خوردن سیدمحمد موسوی از جمع
سایر بازیکنان بود .اسامی چهارده بازیکن نهایی تیم
ملی ایران در لیگ جهانی ،بدین ترتیب خواهد بود:

سعید معروف ،فرهاد سالافزون ،رضا قرا ،امیر غفور،
فرهاد نظریافشار ،فرهاد قائمی ،مجتبی میرزاجانپور،
میالد عبادیپور ،محمد جواد معنوینژاد ،سامان
فائزی ،عادل غالمی ،مسعود غالمی ،مهدی مرندی،
مصطفی حیدری.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال ،ایگور
کوالکوویچ پس از برگزاری آخرین تمرین تیم ملی
والیبال ایران افزود :امشب برای حضور در هفته
نخست لیگ جهانی راهی ایتالیا می شویم و در آنجا با
سه تیم قهرمان مسابقه خواهیم داد.وی تصریح کرد:
در مورد نتایج نمیشود چیزی گفت و قولی نمیدهم،
اما قول میدهم برای پیروزی و نتیجه خوب ،مبارزه
خواهیم کرد.سرمربی تیم ملی والیبال ایران با ابراز
رضایت از روند اردوها و دیدارهای تدارکاتی انجام
شده ،گفت :با این حال معتقدم که هنوز جا برای

رشد بیشتر و پیشرفت وجود دارد.وی با اشاره به اینکه
روی توانایی تمامی نفرات تیم ایران حساب ویژه
ای باز کرده ام ،ادامه داد :محمد موسوی از ابتدا در
فهرست بود و حتی در اردوهای مونته نگرو ،لهستان
و اسلوونی نیز با وجود مصدومیت کهنه حضور یافت،
اما در نهایت تصمیم گرفت تا از تیم جدا شده و به
درمان زانوی مصدومش بپردازد.سرمربی تیم ملی
والیبال ایران ،افزود :محمدطاهر وادی نیز عملکرد
خوبی در تمرینات داشت ،اما تصمیم گرفتیم تا فرهاد
سال افزون را در هفته نخست همراه داشته باشیم.
وی در مورد شرایط بازیکنان تیم ایران ،عنوان کرد:
از تکنیک خوب بازیکنان ایران متحیر شده ام ،اما این
کافی نیست و باید از لحاظ تیمی بیشتر کار کنیم تا با
موفقیت های بزرگ ،تاریخ ساز شویم.

پل لورس

فدراسیون فوتبال
مالکیت تراکتور را
به شفق داد
سازمان لیگ برتر فوتبال ایران با توجه به نامه مسئول امور حقوقی
فدراسیون فوتبال ،نامهای به باشگاه تراکتورسازی فرستاده و این
موضوع را به طور رسمی به آنها اعالم کرده است.
فدراسیون فوتبال ،ناصر شفق را به عنوان مالک قانونی تراکتورسازی
می داند.
به گزارش تابناک ورزشی ،فدراسیون فوتبال با ارسال نامهای به
باشگاه تراکتورسازی ،ناصر شفق را مالک این باشگاه دانست.
پس از صحبت ها و ارایه مدارک مستند ناصر شفق مبنی بر مالکیتش
در باشگاه تراکتورسازی ،فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با بررسی
مستندات و مدارک ،مالکیت سرخپوش تبریزی را به شفق دادند.
در نامهای که به دست باشگاه تراکتورسازی رسیده ،اعالم شده که
مدیریت فعلی یک هفته فرصت دارد که مدارکش را به فدراسیون
فوتبال ارائه کند ،وگرنه تیم تراکتورسازی ،سال آینده با مالکیت ناصر
شفق باید در مسابقات لیگ برتر حاضر شود.

نگاهی به شکست استقالل مقابل العین

منصوریان برای متوقف کردن العین روش عجیبی را انتخاب کرده بود و خیلی
زود ناکارآمدی این روش مشخص شد.
به گزارش «مستقل» و به نقل از ایران ورزشی حتی اگر مخالفان کیروش
دوست نداشته باشند ،این مشهورترین نمونه سالهای اخیر از هنر دفاع کردن
در فوتبال است .بازی منچستریونایتد با بارسا در سال  .۲۰۰۸مایکل کریک به
خاطر میآورد که کیروش با دو تشک به بازیکنان نشان داد که از چه فضایی
باید مراقبت کنند .او از دو مدافع میانی و دو هافبک میانی خواست مانع رسیدن
توپ به این دو تشک شوند؛ دقیق ًا همان فضایی که بارسا از آن استفاده میکرد.
هنر دفاع در فوتبال این روزها معادل بستن فضاهاست و کیروش یکی از اساتید
این کار است .درباره این بازی بارها نوشتهشده .منچستر موفق شد بارسا را در
نوکمپ با تساوی بدون گل متوقف کند و با بردن بازی برگشت به فینال لیگ
قهرمانان رسید.استقالل مقابل العین هم میخواست فضای پشت محوطه جریمه
را ببندد ،ولی استراتژی دفاعی تیم برای این بازی یک هرجومرج کامل بود.
منصوریان در غیاب سه هافبک اصلی چاره را در تجمع بازیکنان در زمین خودی
و یارگیری من تو من با عمر عبدالرحمان دیده بود .در منسوخ بودن این روش
همین بس که هیچ نمونه مشابهی از آن در بایگانی ذهنیمان نیست ،مگر چند
بازی قدیمی از فوتبال ایران.

کاتالونیا
در انتظار
آخرین
ژنرال

ارنستو والورده اسپانیایی با قراردادی دو ساله به
عنوان سرمربی جدید باشگاه بارسلونا معرفی شد.
باشگاه بارسلونا اعالم کرد ارنستو والورده با
قراردادی دو ساله به عنوان سرمربی جدید آن
ها انتخاب شده است .والورده روز پنج شنبه در
نشستی خبری به طور رسمی به هواداران و رسانه
های دنیا معرفی میشود .لوئیز انریکه که از سال
 ۲۰۱۴هدایت این تیم را بر عهده داشت چند ماه
پیش اعالم کرد با اتمام قراردادش در پایان فصل
از بارسلونا جدا می شود.
جوزپ بارتومئو ،رییس بارسلونا ،که در نشستی
خبری نام سرمربی جدید این باشگاه را اعالم کرد
در این رابطه گفت:

والورده از توانایی ،تجربه ،دانش و قضاوت
مناسب برخوردار است .او به بازیکنان جوان
فرصت بازی می دهد و با سبک بازی بارسلونا
آشنا است .او اهل تالش است و هوادار استفاده
از فناوری های روز در تمرینات و بازی ها است.
والورده  ۵۳ساله که سابقه هدایت باشگاه های
اسپانیول ،المپیاکوس ،ویارئال و والنسیا را بر عهده
دارد از سال  ۲۰۱۳سرمربی اتلتیک بیلبائو بود که
با این تیم توانست فاتح سوپر کاپ اسپانیا در سال
 ۲۰۱۵شود .والورده در المپیاکوس سه بار فاتح
لیگ یونان و دو بار فاتح جام حذفی این کشور
شد .این مربی همچنین با اسپانیول به فینال لیگ
اروپا سال  ۲۰۰۷راه یافت .والورده که در دوران

فکر کند .پشتوانه برد بازی رفت هم اجازه انتخاب چنین روشی را میداد.بازیکنان
استقالل هم در این بازی نمایش فردی ضعیفی داشتند ،ولی نزول کیفی آنها
بیارتباط با آشفتگی تاکتیکی تیم نبود .وقتی شرح وظایف بهخوبی تفهیم شده
باشد بازیکنان با اعتمادبهنفس باالتری بازی میکنند .در این بازی اما ناکارآمدی
سیستم دفاعی تیم خیلی زود برای بازیکنان و کادر فنی مشخص شد و تردید
همه را فراگرفت .نکتهای که رحمتی بعد از گل اول العین میخواست به نیمکت
گوشزد کند و تعویض زودهنگام قربانی نشان میداد که تمام تدابیر کادر فنی
که یک هفته برای آن برنامهریزی کرده شکستخورده و استقالل مجبور است
 ۶۰دقیقه را با برنامه جدیدی که کسی نمیداند چیست بازی کند.باخت سنگین
 ۶-۱در خانه امارات نباید عملکرد منصوریان در بازیهای قبلی را زیر سؤال
ببرد .نباید این نکته مهم را فراموش کرد که هافبک استقالل در نیمفصل دوم
با مثلث ابراهیمی ،نورافکن و اسماعیلی متحول شد و غیبت آنها ضربه بزرگی
به تیم بود .طبیعت بازیهای حذفی مثل لیگ قهرمانان هم این است که اولین
اشتباه آخرین اشتباه است و یک بازی بد همه اندوخته تیم را بر باد میدهد .این
بازی اما نشان داد که کادر فنی استقالل نیاز به تقویت دارد .تلختر از خود باخت
نمایش تیم بود که به شأن قهرمان سابق آسیا لطمه زد .کادر فنی استقالل
انگار میخواست در العین فوتبال را از نو اختراع کند؛ اختراعی که شکست خورد.

بازیگری در پست مهاجم بازی می کرد بین سال
های  ۱۹۸۸تا  ۱۹۹۰در دوران یوهان کرایوف
توانست  ۲۲بار پیراهن بارسلونا را بر تن کند و
با این تیم فاتح کوپا دل ری و جام برندگان اروپا
شود.وی اذعان داشت که قرارداد والورده  2ساله
و با گزینه تمدید قرارداد برای سال سوم خواهد
بود .همچنین جان آسپیاسو و خوزه آنتونیو پوزکانو
نیز به عنوان دستیار و مربی بدنساز ،والورده را در
امر هدایت بارسا یاری خواهند کرد.والوروده در
بیلبائو میراث بسیار خوبی از خود بر جای گذاشت
و با اعتماد به جوانان توانست از تیم باسکی ،یک
حریف خطرناک برای همه تیم های اللیگا بسازد.
او در دو سال اخیر نیز توانست سهمیه لیگ اروپا

حرص و آز عامل همهی بالها

«هرگاه مرد صاحبخانه خوراکی برای
روز دیگر نگه میداشت ،من آن را ربوده و
میخوردم و مرد هرچه تالش میکرد تا مرا
بگیرد ،کاری از پیش نمیبرد .تا اینکه شبی
مهمانی برای مرد آمد .او انسانی جهاندیده
و سردوگرم روزگارچشیده بود .هنگامیکه
مهمان برای مرد سخن میگفت ،صاحبخانه
برای آنکه ما را از میان اتاق رفتوآمد
میکردیم فراری دهد ،دستهایش را بههم
میزد .مهمان از این کار مرد خشمگین شد
و گفت؛ من سخن میگویم آنگاه تو کف
میزنی؟ مرد گفت :برای آن دست میزنم که
موشها بر سر سفره نریزند .مهمان پرسید؛
آیا هرچه موش در این خانهاند همگی جرئت
و توان چنین کاری را دارند؟ مرد گفت نه!
یکی از ایشان از همه دلیرتر است .مهمان
گفت ،بیگمان این جرئت او دلیلی دارد و
من گمان میکنم که این کار را به پشتیبانی
چیزی انجام میدهد .پس تیشهای برداشت و
النهی مرا کند .من در النهی دیگری بودم و
گفتههای او را میشنیدم.در النهی من ١٠٠٠
دینار بود که هرگاه آنها را میدیدم و یا به
آنها میاندیشیدم ،شادی و نشاط و جرئت
من چندبرابر میشد .مهمان زمین را کند تا
به زر رسید و آن را برداشت و به مرد گفت
که دلیل دلیری موش این زر بود؛ زیرا که
مال پشتوانهای بس نیرومند است .خواهی
دید که ازاینپس موش دیگر زیانی به تو
نخواهد رسانید .من این سخنها را میشنیدم
و در خود احساس ناتوانی و شکست میکردم.
صاحبخانه زر را در کیسهای کرد و باالی
سر خود گذاشت و خوابید ،من خواستم از آن
چیزی باز آرم ،هنگامیکه به باالی سر او
رفتم ،مهمان بیدار بود و یک چوب بر من زد
که از درد آن بر خود پیچیدم و توان بازگشت
به النه را نداشتم .بهسختی خود را به النه
رساندم و پسازآنکه دردم اندکی کاسته شد،
دوباره آز مرا برانگیخت و بیرون آمدم .مهمان
چشمبهراه من بود ،چوبی دیگر بر سر من
کوفت ،آنچنانکه از پای درآمدم و افتادم.
با هزار نیرنگ خود را به سوراخ رساندم .درد
آن زخمها ،همهی جهان را بر من تاریک
ساخت و دل از مال و دارایی کندم .آنجا بود
که دریافتم ،پیشآهنگ همهی بالها طمع
است .پسازآن ،بهناچار کار من بهجایی رسید
که به آنچه در سرنوشت است خشنود شدم؛
بنابراین از خانهی آن مرد رفتم و در بیابانی
النه ساختم».
کوتاه ورزشی

پیروزی در مسابقاتجهانی تنیس رویمیز

در پایان نخستین روز از مسابقات تنیس روی میز
قهرمانی جهان که در آلمان در حال برگزاری است،
تیم دو نفره افشین نوروزی با تجربه و امین احمدیان
جوان برابر ایتالیا قرار گرفت .ایران با نتیجه  ۳بر ۱
حریف خود را شکست داد .این دو ملی پوش ایران
در بازی های انفرادی هم موفق به شکست حریفان
خود شدند.

سابریستها در روسیه

از کیروش تا علی منصور
در بازی مشهور ایران و آرژانتین گفته میشود که یارگیری مسی به دستور
کیروش منطقهای بود و ستاره آرژانتین با توجه به تغییر مکان زیادش مأمور
مشخصی برای مهار نداشت .مهمترین حسن یارگیری منطقهای این است که
ساختار دفاعی به هم نمیریزد و تیم مجبور نیست با یک بازیکن کمتر بازی کند.
در بازی العین یارگیری بسکتبالی مگویان با عبدالرحمان خط میانی استقالل
را کام ً
ال بههمریخته بود و هافبک باهوش اماراتی با جابهجایی عرضی فضاهای
بزرگی در بلوک دفاعی استقالل به وجود میآورد.فرصتهای العین در شروع بازی
خیلی زود نشان داد که تصمیم منصوریان چقدر اشتباه بوده و سرانجام مقاومت
تیم در هم شکست .انتظار میرفت سرمربی استقالل بعد از گل اول العین تغییر
روش بدهد ،ولی این تاکتیک ادامه پیدا کرد و با مصدومیت فرشید باقری،
مأموریت مهار عبدالرحمان به جابر انصاری سپرده شد.استقالل بعد از دریافت گل
سوم چارهای جز حمله نداشت و از یارگیری مستقیم دست کشید ،ولی تغییرات
ترکیب این تیم بهقدری زیاد شده بود که بازیکنان در زمین کام ً
ال سردرگم بودند
و هر حمله حریف به یک موقعیت گل تبدیل میشد.منصوریان در این بازی سه
هافبک اصلیاش را نداشت و قابلانتظار بود که استقالل نتواند بازی همیشگی را
به نمایش بگذارد ،ولی با همین نفرات هم میتوانست ساختار دفاعی مدرنتر و
منطقیتری تدارک ببیند ،فضاها را ببندد و با مهاجمان سریعش تنها به ضدحمله

کلیله و دمنه

را با بیلبائو کسب کند.هرچند بسیاری با دیده
تردید به موفقیت والورده در بارسا نگاه می کنند
ولی در بارسلونا بر این عقیده هستند که اعتماد
او به جوانان و تیم های پایه ای می تواند این
هویت از دست رفته بارسلونا در دوران انریکه را
به باشگاه بازگرداند.او در اولین گام باید سه ال
کالسیکوی متوالی را تجربه کند .اولی یک بازی
دوستانه در میامی خواهد بود و سپس دو بازی
رفت و برگشت سوپرکاپ اسپانیا .شاید دشوارترین
شروعی که والورده در بارسلونا تصورش را داشت.
او البته خاطره خوشی از سوپرکاپ اسپانیا دارد.
آخرین بار سال  2015با بیلبائو توانست بارسلونا
را  1-5شکست داده و فاتح سوپرکاپ اسپانیا شود.

تیمهای ملی شمشیربازی مردان و بانوان ایران
در اسلحه سابر صبح دیروز راهی روسیه شدند تا در
اردوی یک هفته ای مشترک و مسابقات جایزه بزرگ
(گرندپری) مسکو شرکت کنند .مجتبی عابدینی ،علی
پاکدامن ،محمد فتوحی و محمد رهبری در قالب تیم
ملی سابر ایران با تیمهای ملی آمریکا و روسیه اردوی
مشترکی قبل از رقابتهای گرندپری دارند .پریماه
برزگر ،کیانا باقرزاده ،نجمه سازنچیان و فائزه رفیعی
اعضای تیم ملی سابر بانوان را تشکیل میدهند که با
تیمهای ملی ژاپن و روسیه تمرین مشترکی در مسکو
برگزار می کنند.

آغاز اردوی تیم ملی چوگان
سرمربی آرژانتینی تیم ملی چوگان از  8چوگانباز
برتر به اردوی تیم ملی دعوت به عمل آوردند.
اسامی افراد دعوت شده به اردوی تیم ملی به
ترتیب زیر است:امیررضا بهبدی ،محمدرضا بهبدی،
مهدی پورسعادتی ،اسماعیل امامی ،رضا بهبدی،
محمدقلی ذوالفقاری ،سیدحسن بوری و بهادر بابایی،
چوگانبازان دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.

گالیه مهماندوست از مقایسه
مربی ایرانی تیم ملی تکواندو آذربایجان از مقایسه
نتایج دو تیم اظهار گله مندی کرد .رضا مهماندوست
مربی کارکشته تکواندوی کشورمان ،چند سالی است
که هدایت تیم جمهوریآذربایجان را برعهده دارد و
توانسته این تیم را متحول کند و بیراه نگفتهایم اگر
بگوییم هرچه تیم ایران در این مدت ضعیف شده،
آذریها به همان نسبت رشد داشتهاند و این را باید
مدیون مهماندوست باشند .در مسابقات کشورهای
اسالمی سهم آذربایجان در تکواندو 6طال بود و سهم
کشورمان یک مدال طال که خیلیها این نتیجه را
برای آذریها فوقالعاده دانستند.

