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به بهانه نامگذاری این هفته به نام »حقوق بشر 
آمریکایی« که رندانه شعارها، سیاست ها و عملکرد 
غرب را زیر سوال می برد مناسب دانستم تا اسکیس 
ساده ای از حقوق بشر ترسیم کنم تا روشن شود که 
چه شکستگی ها و خمودگی هایی را بر پیکر حقوق 
بشر با نام دفاع از آن وارد کرده اند؛ مگر می شود با 
جنگ و نفرت و سلب آزادی مخالف بود و هر لحظه 
در گوشه ای از جهان آتش درگیری و کشتار را روشن 
کرد؟ مگر می شود مدافع حقوق دور افتاده ترین قبایل 
به  دینی  پیروان  با  اما  بود  تفکرات  و حیوانی ترین 
خصومت نشست؟ مگر می شود زندگی را حق بشر 
دانست و اوضاع کودکان مظلوم جنگ زده را ندید؟ 
امروز به سادگی می توانم بگویم: »آن که می گوید با 
آن چه می گوید چندان سنخیتی ندارد.« و این رفتار 
و بیان پارادوکسیکال طنزی جهانی را به راه انداخته 
است. باید باور داشت که همه حقوق بشر برای همه 
انتخاب گزینشی. امروزه  است! بدون فیلترینگ و 
مواجه  وضعیت  این  با  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
می شویم که تجربه های اساسی زندگی ما توسط 
اتفاق های متعدد، غیر قابل پیش بینی و ناشناخته 
ای رقم می خورند که نقش ما را در شکل دادن و 
ساختن این تجربه ها، رفته رفته کمتر می کند. بی 
خبر بودن از این اتفاق ها، ما را از اعمال هر کنترلی 
بر آن ها ناتوان ساخته و به تدریج وضعیتی را شکل 
می دهد که با سرعتی شتاب آلود به سردرگمی و انزوا 
ختم می شود و حال تمایل قدرت ثالثی برای احاطه 
بر آینده و آرمان های ما وضعیت را سخت تر نیز کرده 
است. بدون شک در دنیای سریع و پر از هیاهوی 
امروز، تالش برای فهم وضعیت معمایی کنونی که 
بسیاری از ابعاد آن برای ما ناشناخته است و حرکت 
در مسیر صحیح زندگی، تنها با آگاهی از اتفاق های 
پیرامونی مان و هوشیار بودن نسبت به عمل و بیان 
ابر قدرت ها میسر خواهد بود. اتفاقات جامعه جهانی 
و  ماهیت  درک  بدون  که  می کند  یادآوری  ما  به 
گستره  جامعه خویش و یافتن زاویه دیدی پانوروما 
نسبت به مسائل جهان بدون هیاهوهای رسانه ای 
نمی توان به درک واقع گرایانه ای از وضعیت موجود 
خود دست یافت. هیچ کس نمی تواند حقوق بشر را 
به نام خودش مصادره کند. حقوق بشر به معنای 
انسانیت و عدالت است. این یک مفهوم جهانی است 
ندارد.  نام هیچ کشوری اختصاصا جای  و در کنار 
هر انسانی در هر سرزمینی که زندگی می کند توقع 
انسانیت و عدالت دارد و این با تجاوز و دخالت بیگانه 
میسر نخواهد شد و باید جامعه جهانی به این باور در 
عمل برسد که همه بندهای حقوق بشر برای همه 

مردم دنیاست.

کوتاه ورزشی

تاریخ را که ورق می زنیم از این برگ های سرخی که 
به خون روزنامه نگار و یا مبارزی که در مسیر مقابله با 
بیداد و استبداد تقویم را به عطر الله ی وحشی خون 
بد  از  نیست.  باشد کم  آغشته  آزادی  در مسیر  خویش 
حادثه است که اگر گلوله ای نیز شلیک شود ابتدا باید 
دِل  بر  داغ  و  بنشیند  روزنامه نگاری  و  شاعر  سینه  به 
تاریخی  این یک واکنش  ما  واژه ها گذارد. در مملکت 
عدالت  اول  در صف  شعرا  و  نگار ها  روزنامه  که  است 
عشقی،  میرزاده  مرگ  سال  امروز  و  باشند  خواهی 
مبارز معاصر ایران است. محمدرضا کردستانی معروف 
درهمدان  شمسی   1272 سال  در  عشقی  میرزاده  به 
شعر  و  ادب  آموختن  به  خود  زادگاه  در  و  آمد  دنیا  به 
پرداخت. ذوق و احساسات ادبی او آمیخته با احساسات 
در  و  بود  اصالح  طلبی  و  آزادی خواهی  وطن  پرستی، 
فراوانی  بی  باکی  و  گذشتگی  خود  از  جسارت،  راه  این 
نشان داد. عشقی در دوران جنگ جهانی اول، به کشور 
عثمانی رفت و در مدرسه دارالفنون آنجا تحصیل کرد. 
او هنگام ریاست وزرایی وثوق الدوله، با قرارداد 1919 
مخالفت کرد و مدتی زندانی شد. وی سپس درتهران، 
تنِد  اشعار  و  مقاالت  حاوی  که  را  بیستم  قرن  روزنامه 
ضد هیئت حاکمه بود انتشار داد. عشقی در شماره اول 
این روزنامه، کاریکاتورها، اشعار و مقاالت تندی مبنی 
داد  اختصاص  خواهان  جمهوری  و  جمهوری  هزل  بر 
آن، جمع  از طرف شهربانی، شماره  های  بالفاصله  که 
و سانسور شد و خود میرزاده هم ظاهراً به سبب همین 
مقاالت، در 12 تیر 1303 شمسی به دست دو ناشناس 
در 31 سالگی کشته شد و جسدش را در ابن بابویه در 
ری به خاک سپردند. میرزاده عشقی با آنکه از جوانان 
آزادی  خواه و طرفدار رژیم جمهوری واقعی بود، مع هذا 
قلدر  رضاخان  توسط  که  مصنوعی  جمهوری  این  با 
می  کرد. مخالفت  سخت  می شد،  تحمیل  ایرانیان  به 

تابلوهای ایده آل و کفن سیاه از جمله آثار اوست که 
شامل انتقاد از اوضاع اجتماعی ایران می  باشد.

 روزی، روزگاری در والیت غربت پادشاهی بود که 
و  پادشاه چهارصد  این  هر شب یک خواب می دید. 
پنجاه تا خواب گزار داشت که هر کدام شان اهل یک 
والیتی بودند و می توانستند هر خوابی را تعبیر کنند. 
پادشاه در خواب دید که در دشت خرمی  یک شب 
نشسته و سفره ای پیش  رویش گسترده است. ناگهان 
یک دختر زیبا پیدا شد و تمام غذا های سفره را خورد 
و پس از آن سر یک سفره دیگر رفت و از آن سفره 

هم خورد. در این وقت پادشاه از خواب پرید.
هیچ کدام  ولی  شدند  جمع  دربار  خواب گزاران  تمام 
درنهایت،  کنند.  تعبیر  را  پادشاه  خواب  نتوانستند 
من  پادشاه،  »ای  گفت:  دربار  اعظم  خواب گزار 
در  و  است  من  استاد  که  می شناسم  را  پیر مردی 
احضار  را  او  اگر  می کند.  زندگی  دیگر  والیت  یک 
پادشاه  تعبیر می کند.«  را  بفرمایید، حتمًا خواب شما 
هیأتی  یک  اعظم،  خواب گزار  تا  داد  دستور  فی الفور 
را  پیر مرد  و  برود  آنها  معیت  در  و  بدهد  ترتیب  را 
بیاورد. این هیأت در یک سفر دو ماهه، نصف خزانه 
پادشاه را خرج کردند و سر آخر پیر مرد را پیدا کردند 
که  پادشاه  غربت.  والیت  به  آوردند  خودشان  با  و 
برای  را  خوابش  بود،  پیر مرد  ورود  منتظر  بی صبرانه 
پیر مرد تعریف کرد. پیر مرد برای تعبیر خواب، سه روز 
مهلت خواست. بعد از سه روز به دربار آمد و زمین 
ادب بوسه داد و گفت: »ای پادشاه، من در این سه 
روز، خیلی فکر کردم اما نتوانستم خواب شما را تعبیر 
کنم. با این حال جای امیدواری باقی است، چون من 
استادی دارم در والیت دیگر، اگر بودجه در اختیارم 
به  پادشاه  اینجا می آورم.«  به  را  او  بگذارید، می روم 
خزانه دار گفت: »هر قدر بودجه الزم است، در اختیار 
را  استاد  تا  کشید  طول  ماه  سه  بگذارید.«  پیر مرد 
آوردند به والیت غربت، در طول این مدت، عالوه بر 
دارایی خزانه، یک مبلغ سنگینی هم از پادشاه والیت 
دیگر و بانک جهانی، وام گرفتند و خرج کردند. استاد 
دیده ای؟«  را  خواب  این  کی  »شما  پرسید:  دیگر 
استاد، رمل و  پنج ماه پیش.«  پادشاه گفت: »حدود 
کتاب  و  حساب  قدری  و  کشید  پیش  را  اسطرالب 
کرد و در نهایت، پس کله اش را خاراند و گفت: »ای 
پادشاه، این طور که بروج فلکی و محاسبات رمل و 
دیگر  حاال  تا  خواب  این  می دهد،  نشان  اسطرالب 
خواب  تعبیر  »مگر  گفت:  پادشاه  است.«  شده  تعبیر 
من چه بوده؟« استاد گفت: »آن دختر زیبا، خواب و 
رؤیای شما بوده و آن سفره، خزانه شما. تعبیر خواب 
شما این است که شما تمام خزانه خود را ظرف پنج 
پادشاه  ماه صرف خواب و خیال خودتان می کنید.« 
گفت:»آن سفره دیگر چی؟« استاد گفت: »آن سفره 

دیگر خزانه دیگران است.«

در آستان دوست 

خوابی که دیر تعبیر شد!
اشک های خلیج فارس در بدرقه پروازی به سوی آسمان

 انسانیت و عدالت 
برای همه!

حافظ

تیم ملی ساحلی ایران حریفان جهانی خود را 
شناخت

دروازه بانی با توپ تنیس

معرفی نفرات برتر مسابقات انتخابی 
تیم ملی ووشو

قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته

فروند  یک  وینسنس،  آمریکایی  ناو   ،1367 تیرماه   12 در 
هواپیمای مسافربری  ایران را در خلیج فارس هدف قرار داد 
و همه 290 سرنشین آن را به شهادت رساند، این خبری 
بود که در زمان خودش با بهت فراوان از سوی رسانه  های 
جهان منتشر شد. بر اساس گزارش  های تکمیل شده بعدی 
مشخص شد که در 12 تیرماه 1367، یک فروند هواپیمای 
ایرباس شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، در پرواز 
معمولی برنامه  ریزی شده 655، از بندرعباس به مقصد دبی 
در حالی که هنوز سقف پرواز مورد نظر را به دست نیاورده 
اطراف  در آب های  و  ایران  فراز آب های سرزمینی  بر  بود 
جزیره هنگام، به دلیل شلیک دو موشک از ناو آمریکایی 
وینسنس سقوط کرد و تمامی 290 نفر مسافر و خدمه آن 
به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران بی  گناه، زن و 
ایرباس 300 متعلق به هواپیمای  کودک بودند. هواپیمای 
زمین  به  بندرعباس  فرودگاه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
نشست و طبق برنامه پیش  بینی شده، قرار بود این هواپیما 
با شماره پرواز 655 با دویست و نود سرنشین )156 مرد، 
53 زن، 57 کودک 2 تا 12ساله و 8 کودک زیر دو سال 
پاکستانی، هندی، عرب  با ملیت های یوگسالو،  نفر  و 42 

مقصد  به  در ساعت حدود 10 صبح  پروازی  خدمه   16 و 
دوبی پرواز کند.

ساعت 9 صبح، تعدادی از قایق  های تندروی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی که مشغول گشت  زنی  در جنوب قشم بودند، 
با تهاجم نیروهای آمریکایی مواجه شدند. رزمندگان دریادل 
اسالم بالفاصله به مقابله با نیروهای آمریکایی مستقر در 
ناوها می  پردازند. در جریان این درگیری، چند فروند چرخ بال 
آمریکایی برفراز قایق های  تندرو به پرواز درآمده و به سوی 
آن ها شلیک می  کنند. ساعت 10 صبح، هواپیمای جمهوری 
اسالمی ایران با پرواز 655 با تأخیر در ساعت 10:5 از برج 
مراقبت فرودگاه بندرعباس تقاضای پرواز کرد، مدت پرواز 

تا دوبی 30 دقیقه و حداکثر 14 هزارپا تعیین شد.
پرواز  به  ایرباس 300  دقیقه، هواپیمای  در ساعت 10:17 
ارتفاع  تا  اوج گیری  و مراحل  پرواز  دقایق نخستین  درآمد. 
12 هزارپایی مطابق طرح پرواز انجام شد و خلبان به طور 
بندرعباس و مرکز کنترل  فرودگاه  مراقبت  برج  با  پیوسته 
خلیج  در  داشت.  تماس  امارات  و  ایران  هوایی  راه های 
تاریخ  در  که  »وینسنس«  آمریکایی  جنگی  ناو  فارس، 
هفتم خرداد از بندر »سان دیه گو« وارد خلیج  فارس شده 

مرزی  آب های  به  هوایی  ماجراجویی  یک  قصد  به  بود، 
)خلیج  فارس(  10:22دقیقه  ساعت  شد.در  نزدیک  ایران 
نزدیکترین موقعیت  بهترین و  به  را  ناو وینسنس که خود 
ناو،  فرمانده  راجرز«،  »ویل  ناخدا  دستور  به  بود،  رسانده 
موشک استاندارد 2 به سوی پرواز 655 شلیک کرد. ناگهان 
هواپیما از صفحه رادارهای زمینی محو شد و در طوفانی از 
دود و آتش به پهنه آب های نیلگون خلیج  فارس فرو رفت.

فرودگاه  مراقبت  برج  هواپیما،  سرنوشت  از  اطالع  عدم  با 
بندرعباس، در تماس با دوبی، پیگیر سرنوشت پرواز 655 
ستاد  بالفاصله  کردند.  بی  اطالعی  اظهار  آن ها  ولی  شده 
تأمین استان هرمزگان، وضعیت اضطراری اعالم و فعالیت 
خود را آغاز کرد. در هر حال آمریکایی  ها به  صورت جسارت  
تأکید کردند که  و  بیان  را  این جنایت خود  آمیزی دالیل 
هدف آمریکا از ساقط کردن هواپیمای ایرباس ایران، وادار 
جنگ  پایان  و  صلح  پذیرش  به  اسالمی  جمهوری  کردن 
رئیس جمهور وقت  ریگان،  رونالد  بود، چنان  که  تحمیلی 
)سقوط  فاجعه  »این  کرد:  اظهار  زمینه  این  در  آمریکا 
ضرورت  آمریکا(  سوی  از  ایران  مسافربری  هواپیمای 
دست یابی به برقراری صلح را با حداکثر شتاب، دو چندان 

ساخته است« به عبارتی هدف آمریکا رهاندن گریبان صدام 
جنایتکار از دستان پرقدرت رزمندگان اسالم بود. 

ناو وینسنس که موجب سقوط  از سوی دیگر، به فرمانده 
هواپیمای مسافربری ایران شده بود نشان افتخار داد و بر 
جنایت او مهر تأیید زد. این تناقض آشکار از عوام فریبی 
ریاکارانه دولت آمریکا و نیات شوم سردمداران این کشور 

خبر می  داد.

آبیاری نهال آزادی خواهی با 
خون »عشقی« ها

 بر آن چشم سیه صد آفرین باد
                                            که در عاشق کشی سحرآفرین است

عجب علمیست علم هیئت عشق
                                               که چرخ هشتمش هفتم زمین است

تو پنداری که بدگو رفت و جان برد
                                        حسابش با کرام الکاتبین است

عماد وکیلی  - روزنامه نگار

یازدهمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی 
جهان از ششم تا پانزدهم مردادماه به میزبانی اتریش 
در شهر وین برگزار می شود. این رقابت ها در دو گروه 
مردان و زنان و در هر گروه با حضور 48 تیم پیگیری 
دور  انجام شده  کشی  قرعه  اساس  بر  شد.  خواهد 
مردان  قهرمانی  ساحلی  والیبال  مسابقات  مقدماتی 
می شود  برگزار  تیمی  چهار  گروه  دوازده  در  جهان 
رحمان  و  سالمی  )بهمن  ایران  والیبال  ملی  تیم  که 
از  تیم  یک  و  کانادا  از  تیم  دو  با  گروه  در  رئوفی( 
اتریش  است.  هم گروه  رقابت ها  این  میزبان  اتریش 
ساحلی  والیبال  مسابقات  میزبان  بار  دومین  برای 
قهرمانی جهان شده است و پاداش تیم قهرمان نیز 

60 هزار دالر خواهد بود.

بزرگساالن  ووشو  ملی  تیم  انتخابی  مسابقات 
امروز  صبح  از  ساندا  و  تالو  بخش  دو  در  ایران 
نفرات  شدند.  معرفی  برتر  نفرات  و  شد  پیگیری 
انتخاب شده در پایان بازی های انتخابی به اردوی 
تیم ملی دعوت می شوند تا خود را برای مسابقات 
یونیورسیاد  رقابت های  و  روسیه  کازان  در  جهانی 
انتخابی  آماده کنند. همچنین مسابقات  تایوان  در 
تیم ملی بزرگساالن ووشو بانوان از فردا پیگیری 
می شود و نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت 

می شوند.
 اردوهای تیم ملی ووشو برای آماده سازی جهت 
حضور در بازی های جهانی و رقابت های یونورسیاد 
شد.  خواهد  پیگیری  ایران  ووشو  آکادمی  در 
ووشو  ملی  تیم  اردوی  برای  شده  انتخاب  نفرات 
هستند:  زیر  قرار  به  بزرگساالن  تالوی  بخش  در 
عربی،  فرشاد  محمدی،  هادی  سیدمحمدحسینی، 
مهدی مختارپور، سامان احمدی، فرشید اسدیان، 
رحمانی،  حسین  خواه،  وطن  علی  قاسمی،  طاهر 

امیر محمدرضایی و مجید حسنلو.

قرارداد استقاللی ها در بازگشت از آلمان 
ثبت می شود

همچنان  جاری  فصل  در  استقالل  بازیکنان  از  هیچ کدام 
ثبت  تهران  فوتبال  هیات  در  را  باشگاه  این  با  خود  قرارداد 
اتفاق در حالی رخ می دهد که استقاللی ها در  نکردند. این 
نقل و انتقاالت فعالیت زیادی داشتند و به دفعات باید برای 
تمدید قرارداد و ثبت بازیکنان جدید در هیات فوتبال حاضر 
مجتبی   ITC دریافت  برای  همچنین  استقاللی ها  شوند. 
قطر  لیگ  در  گذشته  فصل  که  منتظری  پژمان  و  جباری 
در  بازیکنان  این  جدید  قرارداد  ثبت  به  نیاز  داشتند،  حضور 
هیأت فوتبال دارد که این اتفاق به بعد از بازگشت از اردوی 
تست های  گذاشتن  سر  پشت  از  پس  و  آلمان  و  ارمنستان 
پزشکی انجام می شود تا این دو بازیکن نیز پیش از اولین 

دیدار استقالل در لیگ کارت بازی خود را دریافت کنند.

جوانان والیبال در رده پنجم

اولیه  شکل  و  سواران  دوچرخه  از  اگر 
استقالل  و  تاج  باشگاه داري  و  تیم داري 
به  نزدیک  بگذریم   1340 سال  از  قبل 
از  باشگاه مي گذرد.  این  از عمر  60 سال 
در  آن  مدیریتي  ثبات  و  انقالب  از  قبل 
مقام مقایسه با امروز  زبانمان بند مي آید، 
به  مي توان  اخیر  سال   35 حداقل  در  اما 
باشگاه  این  عمر  که  کرد  اعالم  صراحت 
به بطالن  برنامه ریزي  و  استراتژي  بدون 

گذشته است.
مدیریتي  روال  مي توان  چگونه 
در  نمود، حتي  توجیه  را  استقالل  گذشته 
ثباتي در  نیز تداوم و  دولت هاي  8 ساله 
مدیریت این تیم دیده نمي شود، البته همه 
هم  پرسپولیس  خصوص  در  موارد  این 
دو  این  فرود هاي  و  فراز  و  است  صادق 
تیم گاها شکل االکلنگي به خود مي گیرد. 
چندي مي گویند سیاست هاي جوان گرایي 

و  داده ایم  قرار  برنامه هایمان  سرلوحه  را 
هنوز سالي را طي نکرده ایم درست 180 
و  مسن  هرچه  و  مي کنیم  چرخش  درجه 
مي کنیم،  جذب  را  است  دار  سال  و  سن 
نمي خواهم. را  : فالني  سرمربي مي گوید 

هم  کسي  مي آیم  من   : مي گوید  فالني 
جلو دارم نیست.

آن وقت براي اینکه کم نیاورند مي گویند، 
و  جوان ها  از  مخلوطي  ما  استراتژي 
به  مي خواهیم  کي  تا  باتجربه هاست. 
و  برنامه  ما  بگوییم،  دروغ  مردم  و  خود 
مدیریتي  نگاه  که  چرا  نداریم!  استراتژي 
تصمیم  مراکز  در  تمرکز  که  چرا  نداریم! 
گیري نداریم و تعدد مراکز تصمیم گیري 
داریم  شکلي  مدیره هاي  هیأت  داریم! 
به  خوش  دلشان  که  کساني  از  متشکل 
الشرکت در جلسات فرمایشي است.  حق 
و وقتي ماموریت شان تمام مي شود، شروع 
احوال  و  اوضاع  مي کنند.  افشاگري  به 
خنده دار و کمیک راهبردي تیم هایمان را 
رو مي کنند که  آدمي شاخ در مي آورد. چه 
اصراري در الگوبرداري و  ایجاد تشکیالت 
کشورهاي  همانند  اداري  سازمان هاي  و 

اخیر حداکثر  ادوار   غربي داریم، در همه 
ما  باشگاه هاي  راهبرد  جریان  در  نفر  سه 
تأثیرگذار هستند که در واقع با چارت هاي 

سازماني مان نیز ناهمخواني دارد. 
مدیره،  هیات  رئیس  باشگاه،  رئیس 
سرمربي. در ظاهر الویت در تصمیم گیري 
با رئیس هیات مدیره و بعد رییس باشگاه 
در  واقع  در  اما  است  سرمربي  سپس  و 
همه جا به خصوص در سرخابي ها و چند 
اصلي  گیرنده  تصمیم  کشور  مطرح  تیم 
سرمربي است و بعد رئیس باشگاه و رئیس 
هیات مدیره هم گاها در مجالس شرکت 
مي کند ، یعني هرم را برعکس گذاشته ایم. 
براي ورزش ما که مدعي قهرماني در آسیا 
استراتژي  و  برنامه  که  است  زشت  است 

وجود نداشته باشد.
فکرش را بکنید با اینکه هیچ برنامه اي 
خودجوش  استعدادهاي  به واسطه  نداریم 
خود چقدر خوب نتیجه مي گیریم، اگر این 
فعالیت  درازمدت  برنامه  تحت  استعدادها 
خواهیم  را کسب  جایگاه هایي  چه  نمایند 

کرد. 

نیمه دوم سال 2016 را باید به نام مسی 
نوشت چرا که رونالدو به سبب مصدومیت 
خود  اوج  دوران  به  هنوز  یورو،  فینال  در 

بازنگشته بود.
به گزارش »ورزش سه«، با شروع سال 
خود  فردی  آمار  تدریج  به  رونالدو   2017
حال  در  که  داد  نشان  و  بخشید  بهبود  را 
نزدیک شدن به روزهای اوج خود است و 
این را به خصوص در دو ماه انتهایی فصل 

2016-17 ثابت کرد.

با شکست پرتغال از شیلی در نیمه نهایی 
استراحت کادر فنی  جام کنفدراسیون ها و 
سلسائو به رونالدو، فصل برای CR7 به 
این  مسی  برای  یافت.  پایان  رسمی  طور 

اتفاق دو هفته زودتر رخ داده بود.
از شروع سال 2017 تا به امروز، مسی و 
رونالدو رقابتی شانه به شانه از لحاظ آمار 
مسی  از  که  رونالدو  اند.  داشته  انفرادی 
گذشته  ماه  دو  در  درخشش  با  بود،  عقب 
توانست  نهایت  در  متوالی،  گلزنی های  و 

برساند.  آرژانتینی  ستاره  فوق  به  را  خود 
هر دو 34 بازی در سال 2017 انجام داده 
پاس   7 و  گل   32 با  را  کارش  مسی  اند. 
گل و رونالدو با 33 گل و 6 پاس گل به 
این  افتخارات فردی  اتمام رساند؛ ولی در 
رونالدو بود که با قهرمانی در اللیگا و لیگ 
قهرمانان توانست جو رسانه ای را به طرف 
طالی  توپ  اول  شانس  و  کشانده  خود 

2017 لقب بگیرد.
آقای  عنوان  توانست  همچنین  رونالدو 

گلی لیگ قهرمانان را نیز از آن خود کند.
)12 گل برابر 11 گل مسی(

مسی نیز با بارسا فاتح کوپا دل ری شد و 
عنوان آقای گلی اللیگا را کسب کرد )37 
اتمام  از  پس  رونالدو(.  گل   25 برابر  گل 
اللیگا و در ماه ژوئن،  مسی در یک بازی 
دوستانه آرژانتین برابر برزیل حضور یافت 
رونالدو ضمن  اما  نرساند  ثمر  به  گلی  که 
حضور در فینال لیگ قهرمانان و دو گلی 

که در برابر یووه به ثمر رساند.

تیم ملی والیبال جوانان ایران در آخرین دیدار خود در رقابت های قهرمانی جهان 
برابر چین به پیروزی رسید و عنوان پنجمی  جهان را به خود اختصاص داد. تیم 
ملی والیبال جوانان ایران در دهمین روز رقابت های قهرمانی جهان از ساعت 16 
یک بار دیگر برابر چین قرار گرفت و با نتیجه 3 بر صفر و با امتیازهای 25 بر 19، 
25 بر 20 ، 25 بر 21 برابر حریف خود پیروز شد. به این ترتیب تیم ملی والیبال 
جوانان ایران با قبول تنها دو شکست آن هم با نتیجه 3 بر 2 برابر لهستان و کوبا 

اینکه لهستان و کوبا هم فینالیست  در جایگاه پنجم قرار گرفت و نکته مهمتر 
شدند. این دو تیم پیش از این هم در مرحله دوم رقابت های برابر هم قرار گرفته 
بودند که نتیجه آن مسابقه 3 بر 2 به سود جوانان ایران شد. بهروز عطایی برای 
اسفندیار،  امیرحسین  لی،  آقچه  رسول  کریمی،  جواد  از ترکیب  بازی  این  شروع 

اسماعیل مسافر، طیب عینی، علی اصغر مجرد و اسماعیل طالبی استفاده کرد.
 شروع بازی با برتری ایران همراه بود. سرویس های هدف دار دقیق و در ادامه 
دفاع روی تور خوب از جوانان ایران نتیجه بازی را 6 بر 3 کرد تا جنین، سرمربی 
چین درخواست وقت استراحت کند. برتری ایران ادامه پیدا کرد تا در امتیاز 8 بر 

4 تیم ها به وقت استراحت فنی اول رفتند.
اما چندان  را کم کنند،  بار تالش کردند اختالف  اینکه چینی ها چند  با وجود 
موفق نبودند تا اینکه در امتیاز 16 بر 12 به سود ایران تیم ها به وقت استراحت 
فنی دوم رفتند. تیم ایران در ست اول کاماًل بر توپ و میدان مسلط بود و توانست 

این ست را با نتیجه 25 بر 19 به سود خود تمام کند.
به سود  بر 5  امتیاز 8  در  و  بود  ایران  تیم  با  نسبی  برتری   در ست دوم هم 
تور  روی  دفاع های  رفتند.  اول  فنی  استراحت  وقت  به  تیم ها  عطایی  شاگردان 
خوب از ملی پوشان ایران و توپ گیری در عقب زمین موجب شد تا نتیجه به 12 
بر 8 به سود ایران تغییر کند تا بازهم سرمربی چین وقفه ای در بازی ایجاد کرده 

و درخواست وقت استراحت کند.

در امتیاز 16 بر 10 به سود ایران تیم ها به وقت استراحت فنی دوم رفتند. در 
امتیاز  یک  و  داشت  قرار  سرویس  خط  کریمی پشت  جواد  که   15 بر   22 امتیاز 
وقت  درخواست  آسیا  قهرمان  چین،  سرمربی  بازهم  گرفت.  چین  از  مستقیم 
استراحت کرد. زمانی که چینی ها اختالف را کم کردند و نتیجه بازی 24 بر 20 به 
سود ایران بود، عطایی درخواست وقت استراحت کرد. این ست در نهایت با نتیجه 

25 بر 20 به سود ایران تمام شد.
 ترکیب اولیه تیم ایران تغییری نکرد و بازهم برتری با ایران بود. در امتیاز 8 بر 
7 به سود ایران تیم ها به وقت استراحت فنی اول رفتند. ایران تیم برتر این میدان 
بود و قهرمان آسیا تقریبًا حرفی برای گفتن نداشت. در امتیاز 21 بر 18 به سود 

ایران بازهم سرمربی چین درخواست وقت استراحت فنی کرد.
جای  به  هم  شاهسوند  و  بود  شده  لی  آقچه  رسول  جایگزین  هم  یلی  پوریا 
اسفندیار به زمین آمد. این ست با نتیجه 25 بر 21 به سود ایران تمام شد. ست 
سوم هم با برتری ایران خاتمه پیدا کرد تا شاگردان بهروز عطایی در جایگاه پنجم 

رقابت های قهرمانی جوانان جهان قرار بگیرند.
نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر 21 سال جهان با حضور 
16 تیم برتر از دوم تا یازدهم تیرماه به میزبانی جمهوری چک و در شهرهای 

»چسکه بوجویتسه« و »برنو« برگزار می شود. 

سایه بی برنامگی بر مدیریت آبی ها

حمید علی عسگری 
در نفت

اظهار  تهران  نفت  تیم  به  انتقالش  درمورد  عسگری،  علی  حمید 
هستم،  کریمی  علی  گزینه های  جزء  شدم  متوجه  زمانی که  داشت: 
بدون هیچ فکری به پیشنهاد نفت تهران جواب مثبت دادم چراکه 
این امر افتخارآمیز است.  عالقه زیادی به کریمی دارم. از طرفی نفت 
نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیاست و این امر کمک می کند تا 
فوتبال من بهتر دیده شود. در سال های اخیر تجارب خوبی به دست 

آورده ام و می خواهم در نفت تهران بسیاری از مسائل را ثابت کنم.
نفت  تاثیرگذار  بازیکنان  از  بسیاری   علی عسگری درباره جدایی 
تهران گفت: این تیم سال گذشته وضعیت خوبی نداشت و به همین 
دلیل مسئوالن باشگاه نفت  باید با تفکر به جذب بازیکن اقدام کنند. 
البته اعتقاد دارم نفت تهران امسال شانس خوبی برای قرار گرفتن 

در بین مدعیان دارد.
 وی درباره اینکه آیا نفت تهران می تواند در لیگ قهرمانان آسیا 
تیم  اگر  نکنید  بیان کرد: شک  یا خیر،  نتایج خوبی کسب کند  هم 
ما در طول فصل با مشکل خاصی مواجه نشود، می تواند در لیگ 

قهرمانان هم نتایج خوبی کسب کند.
گفت:  تیم  این  مالی  مشکالت  درمورد  تهران  نفت  تیم  بازیکن   
نسبت  توانم  نمی  نبودم،  تهران  نفت  در  گذشته  فصل  آنجاییکه  از 
به مشکالت قبلی این تیم اظهارنظر کنم اما بعید می دانم در لیگ 
رو  پیش  را  جذابی  لیگ  باشد.  داشته  وجود  هفدهم مشکل خاصی 
نفت  هم  جاری  فصل  سورپرایزهای  از  یکی  نکنید  شک  و  داریم 

تهران است.

ایران  مردان  نشسته  والیبال  ملی  تیم 
قهرمانی  عنوان  به  قزاقستان  بر  غلبه  با 

رقابت های آسیا و اقیانوسیه دست یافت.
در آخرین روز از رقابت های والیبال نشسته 
مردان  ملی  تیم  اقیانوسیه،  و  آسیا  قهرمانی 
ایران با غلبه بر قزاقستان در فینال به عنوان 
تیم کشورمان در سه  یافت.  قهرمانی دست 
 ،25  -19 ،25 نتایج 15-  با  و  متوالی  ست 
را  قزاقستان  تیم  بار  دومین  برای   25  -12
از  دور  این  قهرمانی  عنوان  و  داد  شکست 

مسابقات را از آن خود کرد.
 ایران پیش از این در مرحله گروهی مقابل 
و  قزاقستان  ژاپن، سریالنکا،  تیم های چین، 

عراق به پیروزی دست یافته بود.  رقابت های 
از  اقیانوسیه  و  آسیا  قهرمانی  والیبال نشسته 
ایران،  تیم های چین،  با حضور  تیر  تا 11   6
در  سریالنکا  و  ژاپن  عراق،  قزاقستان، 
ژاپن،  ایران،  چین،  تیم های  و  مردان  بخش 
مغولستان و قزاقستان در بخش زنان برگزار 
پایان داد. تیم ملی  شد و امروز به کار خود 
گذشته  روز  نیز  ایران  بانوان  نشسته  والیبال 
موفق  رقابت ها  این  سومی  عنوان  کسب  با 
بازی های  و  جهانی  مسابقات  سهمیه  شد 
اعزامی  کاروان  آورد.  بدست  را  پاراآسیایی 
به  ماه  تیر   13 سه شنبه،  بامداد  کشورمان 

میهن بازخواهد گشت.

روزنامه توتواسپورت خبر داد که بارسلونا به دنبال به خدمت گرفتن 
لئوناردو بونوچی، ستاره خط دفاعی یوونتوس، است.

خبر  این  به  امروز  تورینی،  روزنامه  این  یک  تیتر  سه«:  »ورزش 
اختصاص یافته و به مدیران یوونتوس هشدار داده که بارسلونا سعی 

دارد شرایط حضور بونوچی در نوکمپ را مهیا کند. 
سوی  از  بسیاری  پیشنهادات  انتقاالت  و  نقل  طول  در  بونوچی 
دریافت  منچسترسیتی  و  چلسی  جمله  از  اروپایی  بزرگ  باشگاه های 
است.  شده  روبرو  منفی  پاسخ  با  پیشنهادات  این  تمامی  ولی  کرده 
و همین  دارد  کونته  با  موفقی  سابقه همکاری  بونوچی  که  حالی  در 
عالقه  ابراز  گواردیوال  پپ  نظر  زیر  کردن  بازی  برای  همیشه  طور 

کرده است.
تیمش  در  بونوچی  شرایط حضور  که  دارد  را  توانایی  این  بارسلونا 
با دقت بیشتری به  باید  از همین رو مسئولین یووه  را فراهم کند و 

موضوع انتقال بونوچی بپردازند.

رقابت شانه به شانه در 2017

جهش خیره کننده رونالدو ؛ CR7 به مسی رسید

بونوچی خرید ایده آل 
بارسای والورده


