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خود حاصلت از دور جوانی اینست
هنگام گل و باده و یاران سرمست
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گذر و نظر

مطالبات جامعهی
دانشگاهی
آرش وکیلی

در طول بیش از هشتاد سالی که از عمر ایجاد
دانشگاهها در ایران میگذرد تغییرات اقتصادی ،سیاسی،
جغرافیایی و فناوری تأثیرات شگرفی بر نگرش به
دانشگاه و نوع ارتباطات پیرامونی آن به وجود آورده
است .سرعت این تغییرات ،همراه با افزایش رقابت
جهانی ،دانشگاهها را مجبور کرده است تا در شیوههای
انجام کار خود ،تفکری دوباره کرده و فعالیتهای خود را
مجدداً سازماندهی کنند .از این رو فعالیتهای دانشگاه
شکلی تخصصیتر یافته و نقش مدیران در دانشگاهها
تعیینکنندهتر از پیش است .مدیران دانشگاه به عنوان
یکی از مهمترین اعضای این سیستم نقشی تعیین
کننده در موفقیت و یا شکست آن دارند .لذا شناسایی و
ارتقای توانایی ،مهارت ،دانش ،نگرش و در یک کالم،
شایستگیهای آنان برای موفقیت نهاد آموزش عالی،
امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .از این رو باید به
طراحی الگوی شایستگی مدیران فرهنگی و اجتماعی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پرداخت ،قضاوت
در زمینه قابلیتهای مدیران فرهنگی و اجتماعی
امری دشوار است .چرا که مفهوم فرهنگ ،مفهومی
پیچیده و چند وجهی است تفاوتهای فلسفی به تنوع
مأموریتهای دانشگاهها و شایستگیهای مورد نیاز
مدیران فرهنگی منجر شده است .از سوی دیگر محیط
پیرامونی جامعه به سرعت در حال تغییر بوده و این
سیر تحول هر روز شایستگی جدیدی بر شایستگیهای
گذشته افزون میکند.
در بیست و نهم اردیبهشت عهدی با دکتر روحانی
بستیم تا با حمایت از او ،دست در دست یکدیگر در
جهت رشد و توسعهی مملکت اسالمیمان گام برداریم
و الزمهی رشد و توسعهی متوازن تقویت بنیهی
علمی کشور و حفظ پویایی نهاد مستقل دانشگاه
است .دانشگاهی که عالوه بر نشاط علمی نیازمند
نشاط سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی میباشد؛ لذا از
رئیسجمهور محترم توقع داریم در این دوره با تاکید
ویژه بر وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری اقدام به ایجاد
شرایطی جهت حفظ استقالل دانشگاه و قرار گرفتن
مدیرانی شجاع ،متخصص و نو اندیش بر مسند ریاست
دانشگاههای کشور گامی رو به جلو در راستای اهداف
سند چشمانداز بردارند تا محصول این رویکرد در تمام
عرصههای صنعت ،اقتصاد و فرهنگ نتایج درخشان
خود را به منصهی ظهور بگذارد.
برگی ازتاریخ

بپاخيزي استاد سيستاني
استقالل طلب ايراني

درجريان بپاخيزي ايرانيان ،با هدف نجات میهن
خود از سلطه تازیان ،هشتم ژوئن سال 767
ميالدي (سال  150هجري قمري) استاد سيستاني
(استاذسيس) مبارزه خودرا علنی ساخت و رسما پرچم
استقالل و حاکمیت ايران را در خاور ايران زمين
(غرب افغانستان امروز ـ جنوب خراسان بزرگتر)
به اهتزاز درآورد و اکیدا از هموطنان خواست كه با
عرب قطع معاشرت و با فرستادگان و منصوبان خليفه
بغداد همكاري نكنند .وي در آن زمان با صدها هزار
هواخواه ،قدرت اول در سيستان ،هرات ،فراهُ ،قهستان
( ُکهستان-کوهستان) تا بادغيس بود.
اين خبر كه به گوش منصور خليفه عباسي وقت
رسيد ،خازم بن خزيمه  -ژنرال عرب را مامور جنگ
با استاد سيستاني و پيروانش كرد .در جنگي كه روي
داد ،با وجود وارد آمدن تلفات سنگين به نيروهاي
خليفه و كشته شدن يكي از سرداران معروف او،
سرانجام پيروان استاد شكست خوردند .سپس استاد و
افراد خانواده اش نيز با نيرنگ و فريب به دام خليفه
افتادند كه بعدا دستور اعدام مردان آنان را صادر كرد.
هنوز چراغ قيام استاد سيستاني خاموش نشده بود
كه هاشم حكيم (المق ّنع) پرچم استقالل خواهي و
آزادي ايران را در همان منطقه (خراسان بزرگتر) به
دست گرفت.
پيش از استاد سيستاني ـ ابومسلم ،عبداهلل مقفّع
و ديگران قيام كرده بودند .ايرانيان از خلفاي بغداد
و قبال دمشق كه يك روز با اين و آن دوستي ،و روز
بعد اعدامشان مي كردند بيزار بودند زيرا كه اين روش
(دو رویی) خالف منش ايراني بود.
منصور عباسی كه با اين رشته قيام ها رو به رو شده
بود به منظور آرام كردن ايرانيان و محبوب ساختن
خود ،دستور داد كه جشنهاي ايراني (نوروز ،مهرگان
و  )...را احياء و در دربار او نیز برگزار و تشريفات
سلطنتي ساسانيان عينا در دستگاه حكومتي بغداد
رعايت شود و نيز «خيزران» دختر استاد سيستاني
را به نكاح پسرش مهدي درآورد .سالها بعد ،مقامات
بغداد با هدف جلب عالقه مندي ايرانيان شايع كردند
كه هارون الرشيد محصول ازدواج مهدي با خيزران
است .اين شايعه مورد تاييد همه مورخان نيست.
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صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست

صبر و تحمل دو فعل هستند که در یک شاخه دستهبندی
میشوند اما تفاوتهای زیادی بین این دو وجود دارد.
«تحمل کردن» یعنی حمل کردن بار .که معمو ًال بار
سنگینی از نارضایتیهای گوناگون در زندگیمان هست.
انگار با دستهای بسته و بدون اراده باری را به دوش
میکشی .شاید حتی نمیدانی که از کجا آمد و کِی اینقدر
زیاد و سنگین شد! اگر ماهها و سالها بگذرد؛ تو ترجیح
دادی دو لنگه پا همان جایی که هستی بایستی و بارت رو
حمل کنی تا اینکه حرکت کنی ،چون اگر بخواهی و بتوانی
چند قدمی برداری هم آنقدر سنگین هستی که با رنج و
مشقت این کار را انجام خواهی داد!

درموردش باید صبر کنی اگر همین االن دو دستی به تو
داده شود هم ممکن است ثمراتش ضایع شود چون عنصر
زمان را هنوز ندارد! صبری که برای پخته شدن برای لیاقت
یافتن برای آن الزم است هنوز به ثمر ننشسته است!
نتیجه اینکه :تحمل ،خشک و تک بعدی است اما صبر
انعطاف دارد؛ دریاست و هزاران ساحل بزرگ و زیبا میتواند
داشته باشد .بعد از تحمل کردن چیزی جز خستگی و به
نفس نفس افتادن گیرت نمیآید اما از پس ِ صبر کردن
حتی اگر مسافت زیادی را مجبور به شنا شده باشی و نفس
کم آورده باشی هم در انتها ساحل امنی در انتظارت خواهد
بود ،ساحل امن پختگی و لیاقت .جدای از اینکه اگر تالش

««صبر کردن» یعنی آرام و قرار گرفتن« .صبر آن است
که در صبر صابر باشی ».وقتی در شرایط صبر [بر هر چیز]
قرار میگیری یعنی مث ً
ال شرایط یا کاری که وقت انجام
مهیا شدن موقعیت ِ
دادنش االن نیست پس باید برای ّ
موجود شدنش صبر کنی .نکته اینجاست که جز آن کار
یا چیز دستت برای انجام هر کار ِ دیگری باز است .اینجا
زمان نقش بسیار مهمی ایفا میکند در تاثیرگذاری روی
مورد مذکور .سیرترشی چندین ساله شنیده اید؟ چرا اینقدر
ارزشمند است و خاصیت درمانی دارد؟ چون عنصر ِ زمان
رویش اثر کرده است .درواقع این زمان هست که باعث
ارزش بخشیدن به آن شده است! یعنی آن مقولهای که

دلخوری شیرازیها و پاسخ رامبد جوان

رامبد جوان ویدیویی را در صفحه شخصی خود منتشر کرد که در آن
به واکنش مخاطبان درباره اجرای یکی از کمدینها پاسخ داد.
تعدادی از اهالی شیراز به اجرای رضا بهمنی که یکی از کمدینهای
برنامه «خندانندهشو» بود واکنش نشان دادند .در این اجرا رضا بهمنی
به طنز مطلبی را درباره شیرازیها بیان کرده بود.
در این ویدیو رامبد جوان از مخاطبانی که برنامه «خندانندهشو»
را دنبال میکنند ،تشکر و اعالم کرد که اتفاقات پیچیدهتری در دو
شب آینده خواهد افتاد .او اعالم کرد :تعدادی از شیرازیهای عزیز
از اجرای رضا بهمنی دلخور شدند اما ما قصد ناراحت کردن کسی
را نداشتیم .اکثر عوامل برنامه ما نیز شیرازی هستند .ما حتی یک
برنامه «خندوانه» را به شیرازیهای عزیز اختصاص دادیم .اجازه بدهید
که اتفاقات در این برنامه پیش برود .ما قصد ناراحت کردن کسی را

کلیله و دمنه

کنی میتواند به تو خوش هم بگذرد و بشود حکایت هم
فال و هم تماشا! برای همین است که میگویند صبر کردن
گوارا و شیرین است؛ چون دستآوردهایی دارد که با گذشت
زمان اگر دشوار بوده باشد هم به خوبی از آن یاد خواهی
کرد.خالصه به نفع زندگی و موجودیت ِ خودمان است که
بار ِ سنگین ِ نارضایتیها را زمین بذاریم.
اینجا کیاست مطرح میشود ،کدام بیشتر به نفع ماست؟
سنگین سفر کنم یا سبک و رها؟ مثل وقتی که آدمها
میمیرند و نمیتوانند هیچ چیز جرم داری را با خودشان
ببرند .برای پرواز باید وزنههایت را با اراده یا بیاراده زمین
بذاری وگرنه؟ همینه که هست...

دریچه

نداریم«.خندانندهشو» ویژه برنامه ماه مبارک رمضان برنامه «خندوانه»
است که با اجرای رامبد جوان به روی آنتن شبکه نسیم میرود.

دعا العدل

وقتی عربستان ناجوانمردانه ورزش و سیاست را در هم میآمیزد

در پی اختالفات سیاسی کشور قطر با عربستان ،امارات ،مصر و بحرین،
خبرنگاران ورزشی و مفسران این کشور ها که در شبکه الجزیره مشغول به
کار بودند از سمت خود استعفا دادند و به کشور های خود بازگشتند .رسانه های
عربستانی در مورد این موضوع نوشتند :نواف التمیاط از بازیکنان سابق و مطرح
عربستان و مفسر ورزشی در پی اتفاقات سیاسی اخیر بین عربستان و قطر گفته
است :انتخاب من کشورم است.
همچنین محمد علی محمد و احمد حسام میدو بازیکن سابق مصر و مفسر
ورزشی شبکه قطری نیز به تبعیت از دیگر مفسران کشورها فعالیت خود را با
شبکههای قطری قطع کردند .مدیر دفتر الجزیره در عربستان نیز پس از قطع
روابط دیپلماتیک عربستان با قطر از سمت خود استعفا داد.

احضار چند دالل فوتبالی به کمیته اخالق

در چند سال گذشته حضور بازیکنان خارجی بی کیفیت و بی نام و نشان هیچ چیزی
جز دردسر و باز شدن پروندههای حقوقی در دادگاههای بینالمللی برای فوتبال ایران به
همراه نداشته است .ماجرایی که حاال اکثر باشگاههای فوتبال ایران را با بحران عجیبی
روبه رو کرده و این موضوع وقتی فیفا رسما باشگاههای تراکتورسازی و استقالل را از
نقلوانتقاالت محروم کرد ،به فوتبال ایران ثابت شد.
به دنبال این اتفاقات کمیته اخالق فدراسیون فوتبال رسیدگی به پرونده حضور
بازیکنان بی کیفیت خارجی در باشگاههای مختلف را در دستور کار خود قرار داده است.
در رابطه با همین موضوع در هفتههای گذشته کارگزاران رسمی و غیر رسمی مختلفی
برای توضیح پیرامون فعالیتهای خود به کمیته اخالق احضار شدهاند و برای آنها پرونده
تشکیل شده است.
کمیته اخالق بر اساس تحقیقات انجام شده و گزارشهای دریافتی ،در قدم اول به
نام برخی افراد رسیده که چند بازیکن بی کیفیت را در سالهای اخیر وارد فوتبال ایران
کردهاند که هیچ کدام آنها بازدهی مناسب فنی برای تیمهایشان نداشتهاند .به طور مثال
هفته گذشته یکی از افراد فعال در زمینه نقلوانتقال بازیکن خارجی به فوتبال ایران
به کمیته اخالق احضار شده بود و مجبور شد برای درباره چرایی حضور چند بازیکنان
ناکارآمد توسط خودش در باشگاههای مختلف توضیح بدهد.
گفتنی است مسئوالن کمیته اخالق قصد دارند با تحقیقات گسترده از دالالن بازیکنان
خارجی اطالعات مستندی از روابط آنها در باشگاههای مختلف و افرادی که با آنها کار
میکنند به دست بیاورند.
پیش از این هم کمیته اخالق دو دالل را با معرفی به قوه قضائیه از تمام فعالیتهای
فوتبالی محروم کرده بود.

شانس نکونام برای هدایت تیم ملی جوانان

کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران گزینه اصلی هدایت تیم جوانان است.
حضور جوانان در جامجهانی زیر ۲۰سال کرهجنوبی و حذف این تیم از این رقابتها
نگرانی هایی را درباره آینده به وجود آورده است .از آنجایی که فرصت زیادی تا آغاز
مسابقات مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا نمانده ،فدراسیون میخواهد برنامه ویژهای برای
آمادهسازی این تیم بیندیشد.
کمیته فنی فدراسیون فوتبال برای هدایت این تیم گزینههای زیادی را بررسی کرده و
درنهایت به چند نام رسیده است که در بین آنها نام امیرحسین پیروانی سرمربی فعلی این
تیم ،امید روانخواه ،جواد نکونام و عباس چمنیان سرمربی تیمملی نوجوانان دیده میشود.
قرار است ظرف چند روز آینده از بین گزینه های موجود یک نفر به عنوان سرمربی
جدید تیم جوانان انتخاب شود .در این باره گفته می شود شانس جواد نکونام از سایر
گزینه ها بیشتر است .نکونام که یکی از گزینه های سرمربیگری تراکتورسازی بود،
بسیار عالقه مند به مربیگری است و شاید تیم ملی جوانان گزینه مناسبی برای او باشد.
تیم ملی جوانان بعد از صعود از گروه خود در مرحله مقدماتی ،سال آینده در آبانماه
 ۹۷در مرحله نهایی شرکت خواهد کرد و در صورت صعود به جمع چهار تیم بار دیگر به
جامجهانی این رده سنی که درسال  ۱۳۹۸برگزار میشود صعود میکند.

دایی :ما مدیون کیروش هستیم

علی دایی درباره دیدار تیم ملی مقابل ازبکستان گفت :تیم ملی نشان داده چقدر خوب
است و همه دیدیم که در رقابت های مقدماتی جام جهانی خیلی خوب کار کرده است.
ما این فرصت را داریم که به صورت مستقیم به جام جهانی صعود کنیم و جشن صعود
را در ایران بگیریم .امیدوارم در همین بازی با ازبکستان این اتفاق بیفتد .به طور حتم
حق تیم ملی صعود به جام جهانی است.
علی دایی افزود :کل ملت ایران چشمشان دنبال این تیم است .اینطور نیست که
بگوییم فقط آن  ۱۰۰هزار نفری که در ورزشگاه حضور دارند به دنبال صعود تیم ملی
باشند و همه ایران می خواهند این تیم به جام جهانی برود .واقعیت این است که آنچه
در جامعه می بینیم این است که همه عاشق تیم ملی هستند و ما مدیون کیروش
هستیم که تیم بزرگی ساخته است .تیم ملی در جام جهانی هم راحت گل نخواهد خورد.

به نظر میرسد این بحران به بازیهای جام خلیج فارس نیز کشیده شود و
تیمهای قطری از حضور در این رقابت ها نیز منع شوند.
عربستان در سالهای اخیر نشان داده است برای موفقیت در ورزش به لحاظ
ضعفهای فنی و تکنیکی نیاز به حربههای ناجوانمردانه با تمسک به ابزار
سیاسی دارد.روزنامه عکاظ عربستان در گزارشی مدعی شد کمیته برگزاری
شورای همکاری خلیج فارس با توجه به تصمیم کشورهای عربستان ،امارات
و بحرین تمام تیم های قطری را از شرکت در مسابقات ورزشی خلیج فارس
حذف کرده و حضور آنان را در این رقابت ها ممنوع اعالم میکند.
این روزنامه در ادامه نوشت »:قطر جایگاه نخست رقابت های ورزشی خلیج
فارس را در اختیار داشت و هدفش این بود که به هر طریقی که شده بر

مدیریت همه تورنمنت های ورزشی مسلط شود اما عربستان ،امارات و بحرین
که اخیرا روابط خود را با این کشور قطع کرده اند باید مانع حضور تیم های
قطری در رقابت های ورزشی خلیج فارس شوند».
این در حالی است که عربستان بارها مسائل سیاسی را در ورزش دخیل کرده
است و فیفا نیز هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است.
مسئوالن ورزش عربستان با هر تنش سیاسی ورزش را در موضوع دخیل
میدانند و در مورد میزبانی عراق و ایران نیز به فیفا شکایت کردند و در حال
حاضر نیز قطر یکی از مدعیان جام خلیج فارس ،بنا بر دالیل دیپلماتیک و
سیاسی که در اساسنامه فیفا جایی ندارد مورد تحریم اتحادیهی عرب قرار
گرفته است.

مسابقات انتخابی تیمهای ملی کشتی در تهران

میزبان مسابقات انتخابی تیمهای
ملی کشتی آزاد و فرنگی مشخص
شد.مسابقات انتخابی تیمهای ملی
کشتی آزاد فرنگی جهت حضور در
مسابقات جهانی  14تیر در تهران برگزار

خواهد شد و براساس اعالم نایب رئیس
فراسیون کشتی تهران میزبان نهایی
مسابقات خواهد بود .حمید بنی تمیم
ضمن تایید این خبر گفت :به احتمال
بسیار فراوان سالن  12هزار نفری آزادی

میزبان مسابقات انتخابی تیمهای ملی
کشتی آزاد و فرنگی خواهد بود هرچند
برگزاری مسابقات در کنار برج میالد
تهران نیز در حال بررسی است و به
آن هم نیم نگاهی داریم .به این ترتیب

امسال نیز مسابقات در سالن  12هزار
نفری آزادی تهران به احتمال فراوان
برگزار خواهد شد و باید منتظر ماند و
دید که چه نفراتی دوبنده تیم های ملی
در مسابقات جهانی را بر تن خواهند کرد.

تحلیل جالب والسکو از دو شکست ایران در لیگ جهانی

سرمربی تیم ملی والیبال آرژانتین
گفت :به نظر من شکست ایران در 2
بازی ابتدایی لیگ جهانی خیلی نرمال

بود.
تیمهای ملی والیبال صربستان و
آرژانتین بامداد امروز با دو پرواز متفاوت

وارد تهران شدند تا به این ترتیب جمع
تیمهای حاضر در هفته دوم لیگ جهانی
در تهران کامل شود.
اعضای هر دو تیم پس از ورود راهی
هتل المپیک شدند .این در حالی است
که بلژیکیها یک روز زودتر یعنی بامداد
سهشنبه وارد تهران شده بودند و دیروز
یک جلسه تمرین هم انجام دادند.
خولیو والسکو ،سرمربی تیم ملی
والیبال آرژانتین پس از ورود به تهران
درخصوص این دوره از رقابتهای لیگ
جهانی و دیدار تیمش با ایران اظهار
داشت :امسال در جریان رقابتهای
لیگ جهانی همه چیز مساوی و نزدیک
است .تیم ایران سه بازی انجام داد که در

دو مسابقه بازنده شد که به نظرم خیلی
نرمال بود ،چون پیش از این بازی رسمی
برگزار نکرده بودند.
وی ادامه داد :سه بازیکن جوان به
تیم ترکیب ایران اضافه شده ،اما این
تیم هنوز هم خوب بازی میکند که
این امر نشان میدهد والیبال ایران بسیار
پیشرفت کرده است .به هر حال ایران
تیم قدرتمندی است و من شناخت خوبی
از این تیم دارم.
سرمربی تیم ملی والیبال آرژانتین
خاطرنشان کرد :ما برای دیدار با ایران
چند بازیکن مصدوم داریم و به همین
دلیل بازی سختی در تهران خواهیم
داشت.

مذاکره با  3+7بازیکن برای فصل جدید

سرمربی استقالل روز گذشته در جلسه با
مدیرعامل باشگاه از لیست ورودی خود
رونمایی کرد.
به گزارش «ورزش سه» ،باالخره بعد
از حرف و حدیث های فراوان علیرضا
منصوریان روز گذشته نام بازیکنان مورد
نیاز خود را به باشگاه داد تا فعالیت استقالل
در فصل نقل و انتقاالت از امروز رسما آغاز

رونمایی از لیست ورودی استقالل

شود .سرمربی استقالل پیش از این تصمیم
داشت تا بعد از بازی با العین لیست خود را
به صورت رسمی در اختیار باشگاه قرار ندهد
تا بازیکنان این تیم از نظر ذهنی به هم
نریزند اما او روز گذشته در جلسه ای که با
سید رضا افتخاری داشت ،لیست خود را در
اختیار باشگاه استقالل قرار داد تا فعالیت این
تیم در فصل نقل و انتقاالت رسما آغاز شود.

به گفته منابع آگاه در باشگاه استقالل لیست
منصوریان نام بازیکنانی مثل شایان مصلح،
سجاد شهباززاده ،رامین رضاییان ،داریوش
شجاعیان ،مرتضی تبریزی ،ماشاریپوف و
پژمان منتظری قرار دارد و در این بین با
بعضی از بازیکنان هم توافق هایی انجام
شده است.نکته جالب ماجرا این است که
گفته می شود اعضای کادرفنی استقالل

رقیب سعودی پرسپولیس برای میزبانی
از رقیب ایرانی در مرحله یک چهارم
نهایی دو کشور را برای انتخاب نهایی
کاندید کرده است.به گزارش «ورزش
سه» ،رسانههای عربستانی گزارش دادند

باشگاه االهلی برای میزبانی از پرسپولیس
در بازی برگشت مرحله یکچهارم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا در روز  ۲۱شهریور
ماه سال جاری عمان یا امارات را به
عنوان زمین بیطرف مد نظر دارد.به

نوشته روزنامه الریاضیه عربستان سران
االهلی با توجه به تعداد طرفداران بیشتر
در عمان شاید این کشور را به عنوان
محل میزبانی از پرسپولیس انتخاب کند؛
هر چند هنوز این تصمیم قطعی نیست.

خودشان به صورت جداگانه هم با بعضی
از بازیکنان مثل دانیال ماهینی ،مهدی
شیری و حسن بیت سعید صحبت کرده اند
که به نظر می رسد این نفرات در لیست
سایه منصوریان قرار دارند و در صورتی که
آبی ها نتوانند در جذب لیست اصلی موفق
باشند ،مذاکرات برای جذب نفرات بعدی
مورد نظر منصوریان آغاز خواهد شد.

برخی رسانههای عربستانی نیز مدعی
هستند باشگاه پرسپولیس قصد دارد تا
در بازی رفت از تیم االهلی عربستان
در یکی از کشورهای ترکمنستان یا
تاجیکستان میزبانی کند.

تونی آدامز:

اقدام آرسنال برای جذب اوزیل توهین آمیز بود

اسطوره باشگاه آرسنال امروز در مصاحبه
ای جذب مسوت اوزیل در سال  2013را
زیر سوال برد!
به گزارش «ورزش سه» ،اوزیل سال
 2013و پس از تنها سه فصل حضور در
رئال با رقم  40میلیون پوند راهی آرسنال

شد و در چند سال اخیر از مهره های موثر
توپچی ها نیز بوده است .البته هر از چند
گاهی انتقاداتی از شیوه بازی او نیز می
شود و او را به کم کاری در بازی های
بزرگ فصل متهم می کنند.
تونی آدامز ،اسطوره باشگاه آرسنال در

مورد اوزیل به اونینگ استاندارد گفت«:
جذب اوزیل توهین مستقفیم به جک
ویلشر بود؛ چرا که وقتی شما بازیکنی
مثل ویلشر را در اختیار دارید ،نیازی به
جذب اوزیل نخواهید داشت.
از نظر من هر دو به یک اندازه خوبند و

خداوند فرزندی به زاهدی عطا نمود .الحق
پسری زیبا صورت مقبول طلعت آمد .شادیها
کردند و نذرها بوفا رسانید .چون مدت ماللت زن
بگذشت خواست که بحمامی رود ،پسر را بپدر
سپرد و برفت .ساعتی بود معتمد پادشاه روزگار
باستدعای زاهد آمد .تاخیر ممکن نگشت؛ و در
خانه راسوی داشتند که با ایشان یکجا بودی
و بهرنوع از وی فراغی حاصل شمردندی ،او
را با پسر بگذاشت و برفت .چندانکه او غایب
شد ماری روی بمهد کودک نهاد تا اورا هالک
کند .راسو مار را بکشت و پسر را خالص داد.
چون زاهد بازآمد راسو در خون غلطیده پیش او
باز دوید .زاهد پنداشت که آن خون پسر است،
بیهوش گشت و پیش از تعرف کار و تتبع حال
عصا را در راسو گرفت و سرش بکوفت .چون
در خانه آمد پسر را بسالمت یافت و مار را ریزه
ریزه دید .لختی بر دل کوفت و مدهوش وار
پشت بدیوار بازگشت و روی و سینه میخراشید:
نه بتلخی چو عیش من عیشی
نه بظلمت چو روز من قاری
و کاشکی این کودک هرگز نزادی و مرا با
او این الف نبودی تابسبب او این خون ناحق
ریخته نشدی و این اقدام بی وجه نیفتادی؛ و
کدام مصیبت از این هایل تر که هم خانه خود
را بی موجبی هالک کردم و بی تاویل لباس
تلف پوشانیدم؟
شکر نعمت ایزدی در حال پیری که فرزندی
ارزانی داشت این بود که رفت ! و هرکه در
ادای شکر و شناخت قدر نعمت غفلت ورزد نام
او در جریده عاصیان مثبت گردد و ذکر او از
صحیفه شاکران محو شود .او در این فکرت
میپیچید و در این حیرت مینالید که زن از
حمام در رسید وآن حال مشاهدت کرد؛ در تنگ
دلی و ضجرت با او مشارکت نمود و ساعتی
در این مفاوضت خوض پیوستند ،آخر زاهد را
گفت :این مثل یاددار که هرکه در کارها عجلت
نماید و از منافع وقار و سکینت بی بهر ماند
بدین حکایت او را انتباهی باشد واز این تجربت
اعتباری حاصل آید.
اینست داستان کسی که پیش از قرار
عزیمت کاری بامضا رساند .و خردمند بایدکه
این تجارب را امام سازد ،و آینه رای خویش
را باشارت حکما صیقلی کند ،و در ههمه ابواب
بتثبیت و تانی و تدبر گراید ،و از تعجیل و خفت
بپرهیزد ،تا وفود اقبال و دولت بساحت او متواتر
شود و امداد خیر و سعادت بجانب او متصل
گردد ،واهلل ولی التوفیق.
کوتاه ورزشی
موج بومیگرایی در کرمان

مس کرمان که در دو دهه ی گذشته فوتبال کشور
همواره از مربیان مطرح و شناخته شده استفاده میکرد ،در
این فصل دست به سنت شکنی زد و به یکی از مربیان
کمتر شناخته شده اعتماد کرد تا شاید طلسم ناکامی های
پنج ساله اخیر خود را بشکند .احمد نخعی یکی از شناخته
شدهترین چهرههای فوتبال در کرمان است.

درخوست نجومی رئال برای موراتا

باشگاه رئال مادرید به منچستریونایتد اعالم کرده که
پیشنهاد  60میلیونی آنها برای موراتا را قبول نخواهد
کرد زیرا آنها  90میلیون یورو در قبال ستاره اسپانیایی
میخواهند .طبق ادعای اسکای اسپورتس ایتالیا،
پیشنهاد اول یونایتد توسط سپیدپوشان رد شده تا آنها
بتوانند رقم درخواستی یونایتد برای دخیا را پوشش دهند
و ضرری از بابت این انتقال نبرند.
جدایی خلعت از دایی!

ادعای روزنامه الریاضیه عربستان

سرگردانی االهلی بین مسقط و ابوظبی

قضاوت عجوالنه

توانایی هایی شبیه به هم دارند .من اگر
جای ویلشر بودم ،پس از جذب اوزیل
نزد ونگر می رفتم و به او گفتم چرا 40
میلیون پوند صرف خرید اوزیل کرده ای
؛در حالی که من نیز همان کارهای او را
در زمین انجام دهم».

محمدرضا خلعتبری در نیم فصل پیش راهی سایپا شد اما با
توجه به شرایط این تیم نتوانست آنطور که باید موفق باشد.
حاال با حضور علی دایی در سایپا و اتمام قرارداد خلعتبری با
این تیم او از جمع نارنجی پوشان جدا خواهد شد .وی گفت:
«قرارداد من با سایپا به پایان رسیده و با من تماسی حاصل
نشده .برای مجموعه سایپا آرزوی موفقیت میکنم».

زبیدی در جم!

مهدی زبیدی درباره توافقش با باشگاه پارس جم جنوبی
اظهار داشت :این موضوع حقیقت دارد و من بعد از مذاکراتی
که با پارس جم داشتم در نهایت با این تیم در مورد مبلغ
قرارداد به توافق رسیدم.

هرچه مدیر برنامهها بگوید!

مدافع فصل گذشته تیم فوتبال نفت تهران گفت :هنوز
تصمیمی برای فصل آینده نگرفته ام و هفته آینده کار را نهایی
می کنم .محمد دانشگر در گفت وگو با خبرنگار گروه ورزشی
خبرگزاری میزان ،در خصوص انتخاب آیندهاش و اینکه گفته
میشود با سپاهان و سایپا مذاکرات جدی انجام داده صحبت
کرده و اعالم نموده هنوز به نتایج قطعی نرسیده اند.

شانس مسی برای کسب توپ طال کاهش یافت
مجله فرانس فوتبال در تیم منتخب فصل چمپیونزلیگ ،نام
لیونل مسی را قرار نداد؛ بدین ترتیب شانس ستاره آرژانتینی
برای کسب توپ طال که از سوی این مجله اهدا میشود،
کاهش یافت.
بدین ترتیب ،بزرگترین غایب این تیم لیونل مسی است و با
توجه به اینکه فرانس فوتبال توپ طال را اهدا میکند ،شانس
او برای دریافت این عنوان به شدت کاهش خواهد یافت.

